Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének
30/2012. (IX.28.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a
Képviselő-testület Ügyrendi és Humánpolitikai Bizottsága, Pénzügyi, Költségvetési, Gazdasági és
Településfejlesztési Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
1

(1) A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvényben (továbbiakban: Ktd.tv.)
meghatározott kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente bevallást tesz a Ktd. tvben meghatározott időpontig Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi és Gazdálkodási
Osztály adócsoportjához (továbbiakban: adócsoport.)
(2) A talajterhelési díj bevallások ellenőrzéséhez a közműves ivóvízellátást végző közszolgáltató
(továbbiakban: közszolgáltató) az adócsoport részére az alábbi adatokat szolgáltatja:
a) A tárgyévi adatokat: az érintett ingatlanok azonosító adatait, az ivóvíz díjfizető adatait, az
ingatlanra számlázott ivóvíz éves mennyiségét, a számlázott locsolóvíz levonásával a
tárgyévet követő év február 20-ig.
b) A szennyvízcsatornára történt rákötések pontos időpontját, az ezen időpontot megelőző
töredék év vízfelhasználását a locsolóvíz levonásával az év során folyamatosan, a rákötést
követő hónap 20. napjáig.
(3) A szennyvizet kibocsátó a talajba juttatott környezetterhelő szennyvíz minden köbmétere után
talajterhelési díjat köteles fizetni. A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi
vízbeszerzés esetében átalány alapján meghatározott víz mennyisége. Azon kibocsátók, akiknek a
vízfelhasználása mérési lehetőség hiányában nem állapítható meg, a talajterhelési díj alapjaként 50
liter / fő / nap vízmennyiséget kötelesek figyelembe venni. A talajterhelési díj alapja csökkenthető a
Ktd. tv.-ben leírtak szerint.
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(4)

(5) A talajterhelési díjat Kiskunhalas Város Önkormányzat 11732064-15338806- 03920000 számú
talajterhelési díj fizetési alszámlája javára kell befizetni.
(6) Kiskunhalas Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) talajterhelési díj fizetési
alszámláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig az önkormányzati
környezetvédelmi alap javára kell átutalni.
(7) Az adócsoport a kibocsátók általi vízfogyasztásról beadott bevallást ellenőrzés céljából
összeveti a szolgáltató által megküldött vízfogyasztási listával.
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A rendelet 1.§ (1) bekezdését a 28/2015. (X.30.) önk. rendelet módosította. Hatályos: 2015. október 31.
A rendelet 1.§ (4) bekezdését a 28/2015. (X.30.) önk.rend. helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2015.okt.31.

2. §
(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó , akinek a háztartásában az egy főre
jutó havi nettó átlagjövedelem az adóévet megelőző évben nem éri el a legkisebb öregségi nyugdíj
összegének másfélszeresét.
(2) 50%-os díjkedvezményben részesül az a kibocsátó a talajterhelési díjból, akinek a háztartásában
az egy főre jutó havi nettó átlagjövedelem eléri a legkisebb öregségi nyugdíj összegének
másfélszeresét, de nem haladja meg a kétszeresét.
(3) A rendeletben biztosított kedvezmények, mentességek iránti kérelmet a tárgyévet követő év
március 31. napjáig, az adócsoporthoz lehet benyújtani. Az adócsoport a kérelemről határozattal
dönt.
3. §
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról
szóló 15/2005. (IV.01.) önkormányzati rendelete.

Kiskunhalas, 2012. szeptember 27.

Gyovai István
Polgármester

Záradék:
A rendelet 2012. szeptember 28-án kihirdetésre került.

Dr. Ferenczi Mária
Jegyző

Dr. Ferenczi Mária
Jegyző

1. számú melléklet a 30/2012(IX.28.)önkormányzati rendelethez
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A rendelet 1.számú mellékletét a 28/2015. (X.30.) önk.rend. helyezte hatályon kívül. Hatálytalan: 2015.okt.31.

