NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
36/2017.(XII.1.) önkormányzati
rendelete
a talajterhelési díjról

Nyíregyháza Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, – a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4)
bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1.

Adatszolgáltatási szabályok

1. § A helyi közszolgáltató a talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges
adatszolgáltatási kötelezettségét adóévet követő év február 15. napjáig köteles teljesíteni.
2. A talajterhelési díj alapja
2. § Fogyasztásmérővel nem rendelkező fogyasztási helyek esetében a talajterhelési díj alapjául
szolgáló ivóvízmennyiséget a víziközműszolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes
rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 8. melléklete szerint
meghatározott átalánymennyiségek alapján kell meghatározni, köbméterben.

3. A talajterhelési díj megfizetése
3. § (1) A talajterhelési díj befizetést Nyíregyháza Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal
11744003-15402006-03920000 számú Talajterhelési díj beszedési számla javára kell teljesíteni.
(2) A díj fizetési kötelezettség keletkezéséről, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített
formanyomtatványon kell bevallást tenni.
(3) Az önkormányzati adóhatóság rendszeresen ellenőrzi a talajterhelési díjjal összefüggő
kötelezettségek teljesítését.
Díjmentesség
4. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozóan
mentességben részesülnek az alábbi kibocsátók:
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a) akiknek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem az adóbevallás benyújátását
megelőző hónapban nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét
(továbbiakban: nyugdíjminimum),
b) egyedülállók esetén a havi nettó jövedelem az adóbevallás benyújtását megelőző
hónapban nem haladja meg a nyugdíjminimum 150 %-át,
c) az adóévben a 70. életévüket betöltött egyedülálló személyek,
d) azon házastársak, illetve élettársak, akiknek legalább egyike az adóévben a 70. életévét
betöltötte.
(2) Az (1) bekezdés c) és d) pontjában meghatározott adómentességre jogosult kibocsátó a
bevallási kötelezettség alól is mentesül.
(3) Az (1) bekezdés rendelkezéseinek alkalmazásához a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló törvény az irányadó.
5. Záró rendelkezések
5. § (1) Ez a rendelet 2018. január 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a Nyíregyháza Megyei Jogú Város Közgyűlésének a talajterhelési díjról szóló
12/2005. (III.31.) önkormányzati rendelete.

Nyíregyháza, 2017. december 1.

Dr. Kovács Ferenc
polgármester

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző

Ezt a rendeletet 2017. december hó 1. napján kihirdetem.
Nyíregyháza, 2017. december 1.

Dr. Szemán Sándor
címzetes főjegyző
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Általános indokolás
a 36/2017.(XII.1.) önkormányzati rendelethez

A talajterhelési díj rendelet nem lehet ellentétes más jogszabállyal, ezért szükséges a
környezetterhelési díjról szóló többször módosított 2003. évi LXXXIX. törvénnyel (a továbbiakban:
Ktd.) való összhang megteremtése érdekében egy új rendelet megalkotása.
A Ktd. 26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési önkormányzat képviselőtestülete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatban rendeletben határozza meg az átalány megállapításának
szempontjait, valamint a díjjal kapcsolatos megállapítási, befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási,
eljárási szabályokat, továbbá a mentességek eseteit.

Részletes indokolás
az 1.§-hoz

E szakasz határozza meg a talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez szükséges
adatszolgáltatás szabályát.
a 2. §-hoz
E paragrafus rendelkezik az átalány megállapításának szempontjairól.
a 3. §-hoz
E szakaszban kerültek rögzítésre a talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallási, megfizetési szabályok,
továbbá meghatározásra került az az önkormányzati számla, amely javára a kibocsátónak teljesíteni
kell díjfizetési kötelezettségét.
a 4. §-hoz
A Ktd. 21/A.§ (2) bekezdése felhatalmazást ad arra, hogy a talajterhelési díj mentességek eseteit a
települési önkormányzat rendeletben határozza meg.
az 5. §-hoz
A rendelet hatályba lépéséről, valamint a korábbi rendelet hatályon kívül helyezéséről rendelkezik.

