SZEGHALOM VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
16/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Szeghalom Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény (továbbiakban Ktdt.) 21/A § (2)
bekezdésében, valamint 26. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következő rendeletet alkotja:
1. §
E rendelet hatálya Szeghalom Város Önkormányzat közigazgatási területén lévő
környezethasználóra terjed ki, aki/amely az engedélyhez kötött
környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a
környezetbe (a továbbiakban: kibocsátó).
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
2.§
(1) A kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet
követő év március 31. napjáig Szeghalom Város Jegyzőjéhez, mint
önkormányzati adóhatósághoz (továbbiakban: Jegyző) tesz bevallást.
(2) A Békés Megyei Vízművek Rt. (továbbiakban: szolgáltató) a Jegyző részére
a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatokat szolgáltat:
- a tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi
vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint
az ivóvízvezetés meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiséggel.
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a
kibocsátó azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel az
önkormányzati adóhatóság.
(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a
talajterhelési díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményekben részesülő
személyekről a Jegyző vezet nyilvántartást.
(5) A talajterhelési díj mértékét e rendelet 1. melléklete tartalmazza.
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(6) A talajterhelési díjat a Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. helyi fiókjánál
vezetett 10402142-50485250-54561077 számú Talajterhelési Díj Bevételi
Számla javára kell megfizetni.
(7) A rendeletben biztosított díjkedvezmény vagy díjmentességek iránti
kérelmet, a hozzá tartozó jövedelemigazolásokat a bevallással egy időben lehet
benyújtani.
Díjkedvezmény
3. §
(1) Különös méltánylást igénylő esetben, a kibocsátó kérelmére a tárgyévben, a
talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény állapítható meg az
alábbi feltételek fennállásakor:
(a) családban élő esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelme nem haladja meg
az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120 %-át (továbbiakban:
nyugdíjminimum),
(b) egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 170 %-át.
(2) Különös méltánylást érdemlő esetnek minősül: pl. fogyatékosság, tartós
betegség, egyéb rendkívüli élethelyzet vagy létfenntartást veszélyeztető
körülmény megléte, bekövetkezése.
(3) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt
mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított
szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások
szerinti elhelyezését igazolja.
Díjmentesség
4. §
A kibocsátó kérelmére a talajterhelési díj fizetése alól mentes:
(1) családban élő személy esetén az, akinek az egy főre jutó havi nettó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 100 %-át,
(2) egyedülálló személy esetén a nyugdíjminimum 150 %-át,
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(3) az, az egyedülálló 70 év feletti kibocsátó, aki a 70. életévét a tárgyév
március 31-ig betölti,
(4) aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvíz-elhelyezési
kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz, illetve
akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll számára
rendelkezésre.
Értelmező rendelkezések
5. §
E rendelet alkalmazásában:
(1) jövedelem: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak.
(2) család: egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó, lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező közeli hozzátartozók közössége.
(3) egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
(6) háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó, lakóhellyel vagy
tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.
(7) E rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról
szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben, valamint a 2003. évi adózás rendjéről
szóló, módosított XCII. törvényben foglaltakat kell alkalmazni. Az átalány
megállapításában Szeghalom Város Önkormányzat Képviselő-testületének
15/2008. (XI. 29.) rendelete az irányadó.
Átmeneti rendelkezések
6. §
2012. 02. 01.-től, 2012. 12. 31.-ig a talajterhelési díj 180 Ft/m3.
Hatályba lépés

7. §
(1) E rendelet 2012. július 1. napján lép hatályba.
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(2) Ezzel egyidejűleg a többszörösen módosított 14/2004. (VI. 25.)
önkormányzati rendelet a talajterhelési díjról hatályát veszti.

Macsári József
polgármester

Dr. Pénzely Erika
jegyző

A rendeletet 2012. június 26-án kihirdettem:

Dr. Pénzely Erika
jegyző
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1. melléklet a 16/2012. (VI. 26.) önkormányzati rendelethez
A talajterhelési díj 2013. január 1-től 1800 Ft/m3.

