Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testületének
18/2015. (XI.20.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Füzesabony Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 26 § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az
Alaptörvény 32. cikk 1. § a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. §
A rendelet hatálya Füzesabony Város Önkormányzat közigazgatási területén helyi
vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra
(továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem kötöttek rá.
2. §
(1) A kibocsátó köteles a Környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
(továbbiakban: Ktdt.) 11. §-a alapján talajterhelési díjat fizetni.
(2) A kibocsátó a Ktdt. 14. §-ában meghatározott esetben csökkentett talajterhelési díj
megfizetésére köteles.
3. §
(1) A talajterhelési díjat kibocsátónak kell megállapítania, bevallania Füzesabony
Város Önkormányzata Jegyzőjénél, mint önkormányzati adóhatóságnál (továbbiakban:
Jegyző) és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő március 31. napjáig.
(2) A jegyző részére a települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője a kibocsátó
azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:
a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról,
korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével.
b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a kibocsátó
azonosítására, a bevallások ellenőrzésére használhatja fel a jegyző.
(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj
fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő személyekről a jegyző vezet
nyilvántartást.

(5) A talajterhelési díjat az önkormányzati 11739023-15380580-03920000 számla
javára kell befizetni. Az önkormányzat talajterelési díj számláján rendelkezésre álló
összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a települési környezetvédelmi alap
javára kell átutalni.
4. §
(1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjfizetés alól teljes egészében mentességben részesül az a
kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása az 350 m3–t nem haladja meg.
(2) Az (1) bekezdés szerinti adómentességre jogosult kibocsátó a bevallási
kötelezettség alól is mentesül.
5. §
E rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.
6. §
Hatályát veszti Füzesabony Város Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004.
(VI. 17.) önkormányzati rendelete.

_______________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

___________________________
Nagy Csaba
polgármester

A rendelet kihirdetésre került 2015. november 20-án 09:00 órakor

___________________________
Hidvéginé dr. Szigetvári Erika
jegyző

Indokolás:
A jogharmonizáció kapcsán szükségessé vált a rendelet aktualizálása.

