Szabolcs Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
4/2015. (III.09.)
önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról
Szabolcs Község Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény 21/A. § (2) bekezdésében, a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következő
rendeletet alkotja:
A rendelet hatálya
1. § E rendelet hatálya Szabolcs Község Önkormányzat közigazgatási területén arra a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezést alkalmazóra terjed ki, aki
a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá (továbbiakban: kibocsátó).
Adatszolgáltatási szabályok
2. § (1) Rakamaz Város Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője, mint önkormányzati
adóhatóság (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) részére a NYÍRSÉGVÍZ
Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5. sz.)
(a továbbiakban szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében
adatszolgáltatásra köteles tárgyév március 31. napjáig.
(2) Az adatszolgáltatás tartalmazza:
a) a kibocsátó nevét,
b) a kibocsátó lakóhelyét,
c) a talajterhelés helyét,
d) a kibocsátó előző évi vízfogyasztását, csökkentve az igazolt locsolási célú
felhasznált vízmennyiséggel., illetve az ivóvízvezeték meghibásodása
következtében elszivárgott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségéről,
e) az adott ingatlan esetében a csatornahálózatra való rákötés időpontjáról.
A talajterhelési díj fizetése
3. § A kibocsátót terhelő talajterhelési díj összegét a Rakamaz és Vidéke Körzeti
Takarékszövetkezetnél vezetett 68500012-11040378-00000000 számú, Szabolcs
Község Önkormányzat talajterhelési díj elnevezésű beszedési számla javára kell
teljesíteni.
Díjmentesség és igénybevételek szabályai

4. § (1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó:
a) akinek az ingatlana kizárólag kerti csappal rendelkezik,
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b) aki egyedül él, és a tárgyév január 1-én kizárólag rendszeres szociális segélyben,
özvegyi, öregségi nyugellátásban, rehabilitációs vagy időskorúak járadékában
részesül,
c) akinek a háztartásában a tárgyév január 1-én az egy főre jutó nettó jövedelem nem
haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,
d) aki évközben ingatlanát a csatornamű hálózatra rákötötte.
e) a 70. életévét betöltött egyedülálló személy.
(2) A mentesség iránti kérelmet a Rakamazi Közös Önkormányzati Hivatalhoz kell benyújtani.
5. § (1) A jogosultság elbírálásához a kibocsátó köteles a maga, és családja személyi
adatairól, vagyoni, jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és az erre vonatkozó –
rendeletben előírt igazolásokat csatolni a kérelemhez.
(2) A jogosultsági feltételek fennállását az alábbiak szerint kell igazolni:
a) a közös háztartásban élők számát személyazonosító igazolvány, személyi
azonosítóról szóló hatósági igazolvány bemutatásával, személyi adat- és
lakcímnyilvántartás adatainak felhasználásával, vezetői engedély, útlevél,
személyazonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány adatainak
felhasználásával,
b) a közös háztartásban élést a kibocsátó büntetőjogi felelőssége mellett tett
nyilatkozatával.
(3) A jövedelem számításánál a jogosultság megállapításakor
a) a havi rendszerességgel járó jövedelem esetén a kérelem benyújtását megelőző
hónap jövedelmét,
b) a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból származó
jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző
tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem egyhavi átlagát
kell figyelembe venni azzal, hogy a b) pont szerinti számításnál azon hónapoknál,
amelyek adóbevallással már lezárt időszakra esnek, a jövedelmet a bevallott éves
jövedelemnek e hónapokkal arányos összegében kell számítani.
Ha a vállalkozási tevékenység megkezdésétől eltelt időtartam nem éri el a 12
hónapot, akkor az egy havi átlagos jövedelmet a vállalkozási tevékenység időtartama
alapján kell kiszámítani.
(4) A jövedelem igazolásának módja:
a) a (3) bekezdés a) pontja esetén: a kérelem benyújtását megelőző hónap nettó
jövedelméről szóló munkáltatói igazolás, postai feladóvevény, szelvény,
átutalási folyószámla kivonat, a pénzintézet, vagy kifizető szerv igazolása a
teljes havi összegről;
b) a (3) bekezdés b) pontja esetén: a Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása az
előző évi személyi jövedelemadó alapjáról, vagy az adóbevallás fénymásolata,
illetve személyes nyilatkozat.
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Záró rendelkezések

6. § (1) Ez a rendelet 2015. április 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Szabolcs Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló
13/2004. (IV.25.) önkormányzati rendelete.

Csegei László
polgármester

Dr. Kóder László
jegyző
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INDOKOLÁS

Szabolcs Község Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény 21/A. § (2) bekezdésében, a 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva rendeletet alkot.

Általános indokolás

Szabolcs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 13/2004. (IV.25.) önkormányzati
rendeletében rögzítette a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelvezetéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási
szabályokat.
A hatályos rendelet nem tartalmaz mentességet, azért a tervezet javasolja a rendelet hatályon
kívül helyezését és új talajterhelési díj rendelet alkotását.

Részletes indokolás
1.§
A rendelet hatályát tartalmazza.
2. §
Talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és eljárási szabályokat tartalmaz.
3. §
A számlavezető pénzintézet nevét és számlaszámot tartalmaz.

4-5. §
A mentességhez kapcsolódó feltételeket és a jogosultság igazolásának módját tartalmazza.
6. §
Hatályba léptető rendelkezést, valamint hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.
Rakamaz, 2015. március 3.
Dr. Kóder László
jegyző

