Lébény Önkormányzat 16/2006. (IV.28.) rendelete
a talajterhelési díjról
Lébény Önkormányzat a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21. § (2) bekezdésében, valamint 26. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:
1. §
Értelmező rendelkezések
Kibocsátó: Az 1995. évi LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktdt. 2. §-ára
figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-elhelyezést alkalmaz.
Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna:
amely lehetővé teszi - műszaki kialakításánál, elhelyezkedésénél
fogva - a rácsatlakozást.
jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak
szerint.
család:

egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó közeli hozzátartozók.

egyedülálló: az a személy, aki egyszemélyes háztartásban lakik.
háztartás: az egy lakásban életvitelszerűen együtt lakó személyek.

2. §
/1/ E rendelet hatálya Lébény Önkormányzat közigazgatási területén helyi
vízgazdálkodási hatósági engedély alapján szennyvízelhelyezést alkalmazókra
(továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem kötöttek rá.
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok

3. §
/1/ A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente, a
tárgyévet követő év március 31. napjáig Lébény nagyközség jegyzőjéhez, mint
önkormányzati adóhatósághoz (továbbiakban: jegyző) tesz bevallást.
/2/ A jegyző részére a települési szennyvíz-csatornamű üzemeltetője
kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:

a

a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével,
valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott
vízmennyiséggel,
b) negyedévet követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről.
/3/ A talajterhelési díj fizetésére kötelezett
kibocsátókról, valamint a
talajterhelési díj fizetése alól mentesülő személyekről a jegyző vezet
nyilvántartást.
/4/ A Ktdt. 18. §-a alapján a talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság
által megjelölt számla javára kell befizetni. Az önkormányzat talajterhelési díj
számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a
települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni.
Mentesség
4. §
/1/ A kibocsátó kérelmére a talajterhelési díj alól mentesség állapítható meg, ha
a) az egy háztartásban élők egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg a
mindenkori nyugdíjminimum 120 %-át.
b) az egyedül élő havi jövedelme nem haladja meg a mindenkori
nyugdíjminimum 250 %-át.
/2/ Mentességet élvez továbbá:
a) a vizet kizárólag öntözés céljára hasznosító ingatlantulajdonos, ha az
ingatlanon lakóépület nincs.
b) az ingatlan tulajdonosa, az újonnan épített lakás használatbavételi
engedélyének megszerzéséig, illetve beköltözésig.

Kedvezmények1
4/A§
(1) Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a lakossági
kibocsátók részére a 2012. február 1-jét követően felhasznált
vízfogyasztás után 50 %-os talajterhelési díjkedvezményt állapít meg.
(2) A díjkedvezményt első ízben a 2012. évi talajterhelési díj 2013. évi
megállapítása, bevallása és megfizetése során kell alkalmazni.

5. §
E rendelet 2006. május 1-jén lép hatályba, azzal, hogy rendelkezéseit a 2005.
adóévre már alkalmazni kell.

Lébény, 2006. április 27.

Csaplár Zoltán
polgármester

Dr. Orbán Géza
jegyző

Kihirdetve:
Lébény, 2006. április 28.

Dr. Orbán Géza
jegyző
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