Adásztevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2015.(VII.15.)
önkormányzati rendelete a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási
szabályokról
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Adásztevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva, a következőket rendeli el:
1. § (1) A kibocsátó köteles a 2003. évi LXXXIX. törvény 11-14. §-aiban foglaltak alapján
talajterhelési díjat fizetni.
(2) Díjfizetési kötelezettség keletkezése, vagy megszűnése esetén a kibocsátó köteles 30
napon belül a változásról értesíteni az önkormányzati adóhatóságot.
(3) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 l/fő/nap átalányvízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.
2. § (1) A talajterhelési díj megfizetése alól mentesül:
a) aki a településen új lakóházat épít, addig, amíg abba be nem költözik,
b) egyedül élő, 70 év feletti személy.
(2) Az (1) bekezdés a) pontja szerinti mentességre való jogosultságot jogerős építési
engedéllyel kell igazolni. A mentességre való jogosultság az érintett ingatlanon
felépült lakóházra kiadott használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének
napjáig áll fenn.
(3) Az (1) bekezdés b) pontja szerinti személy akkor mentesül a talajterhelési díj
megfizetése alól, ha a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át. Az egyedül élőség tényét a kibocsátó
nyilatkozatának csatolásával kell igazolni.
(4) A talajterhelési díjra vonatkozóan 75 %-os díjkedvezményben részesül az a
természetes személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó, nettó havi jövedelem
összege a tárgyévet követő bevallás időpontjában nem haladja meg a tárgyév utolsó
napján érvényes öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át, egyedül élő esetén
annak 400 %-át.
(5)

A 2. § (1) bekezdés b) pontjába foglalt mentesség és díjkedvezmény
igénybevételéhez - a tárgyévet követő bevallás benyújtásával egyidejűleg – a
kibocsátó köteles a saját és háztartása jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és ezeket
igazolni. A jövedelem típusának megfelelő igazolást, vagy annak fénymásolatát a
bevalláshoz mellékletként be kell csatolni.

(6) A jövedelemszámításnál irányadó időszakra a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (2) – (5) bekezdései az irányadók.
3. §

A talajterhelési díj befizetését Adásztevel Község Önkormányzat (a továbbiakban:
Önkormányzat) 11748045-15426833-03920000 számú számlájára kell teljesíteni.

4. § Az Önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget - a befizetést
követő hónap 10. napjáig – a települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.
5. § A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj
fizetésére vonatkozó mentességben, díjkedvezményben részesülő személyekről a jegyző
nyilvántartást vezet.
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6. § (1) E rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2015. augusztus 1. napján lép hatályba.
(2) A Rendelet hatályba lépésével egyidejűleg az Önkormányzat talajterhelési díjról szóló
14/2005.(XII.19.) önkormányzati rendelete hatályát veszti.

Adásztevel, 2015. június 30.

Fodor Béla
polgármester

Kelemen László
jegyző

A Rendelet kihirdetésének időpontja: 2015. július 15.
Adásztevel, 2015. június 30.

Kelemen László
jegyző

