Mezőhegyes Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2012.(III.28.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról
Mezőhegyes Város Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, a helyi önkormányzatokról
szóló 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében foglaltak alapján, valamint a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban Ktdt.) 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
A rendelet hatálya
1.§.
(1) A rendelet területi hatálya Mezőhegyes Város műszakilag rendelkezésre álló közcsatornával ellátott
közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet személyi hatálya a Ktdt. 2.§ a) pontjában meghatározott kibocsátókra terjed ki.
A talajterhelési díj alapja
2.§.
Mérés hiányában a díjalap meghatározásához felhasználandó átalány szempontjainál az ivóvíz-ellátási és
szennyvíz elvezetési szolgáltatás díjainak megállapításáról, a szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló
35/2003.(XII.13.) önkormányzati rendelet 1. sz. mellékletét kell figyelembe venni.
A talajterhelési díj mértéke
3.§.
(1) A talajterhelési díj mértékét a Ktdt. 12.§-ában meghatározott díjalap, az egységdíj, valamint a (2)
bekezdésben meghatározott területérzékenységi szorzó határozza meg.
(2) Mezőhegyes város közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából
megállapított területérzékenységi szorzó 1,5 (érzékeny terület).
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
4.§.
(1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie (önadózás) a tárgyévet
követő év március 31-éig.
(2) A Békés megyei Vízművek Zrt, a települési víziközmű üzemeltetője a jegyző részére a kibocsátó
azonosítása és ellenőrzése érdekében az alábbi adatokat szolgáltatja a tárgyévet követő év február 28.
napjáig:
- a kibocsátók tárgyévi vízfogyasztásáról, korrigálva az ivóvízvezeték meghibásodása következtében
elszivárgott vízmennyiséggel,
- a fizető nevéről, címéről,
- a fogyasztás helyéről, kódjáról.
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat csak a kibocsátó azonosítására, a
bevallások ellenőrzésére lehet felhasználni.
(4) A talajterhelési díjat a 11733151-15344193-0392000 sz. Mezőhegyes Város Önkormányzata talajterhelési
díj beszedési számla javára kell befizetni.
(5) Az önkormányzat talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10.
napjáig a települési környezetvédelmi alap javára át kell utalni.
(6) A rendeletben biztosított díjkedvezmény vagy díjmentesség iránti igényt a tárgyévet követő év március 31.
napjáig a jegyzőhöz lehet benyújtani.
(7) Az egyedi vízbeszerzéssel mért, vagy mérési lehetőség hiányában átalány alapján meghatározott díjfizetési
kötelezettségnél a kibocsátó személyében bekövetkezett változást adásvételi szerződéssel vagy egyéb
használati, üzemeltetési szerződéssel kell igazolni.

Díjkedvezmény, díjmentesség
5.§.
(1) 50%-os díjkedvezmény illeti meg a kibocsátót, ha a közös háztartásban élők egy főre eső havi jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 120%-át, egyedülálló esetében
170%-át.
A kedvezmény igénybevételéhez csatolni kell a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.
évi III. törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott jövedelem igazolására szolgáló iratokat.
(2) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a 70. életévét betöltött egyedülálló személy, a 70. életéve
betöltését követő év január 1-jétől.
(3) Mentes a rákötés évét terhelő talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.
7.§.
E rendelet a Magyar Köztársaság és az Európai Közösségek és azok tagállamai között társulás létesítéséről szóló
Brüsszelben, 1991. december 16-án aláirt Európai Megállapodást kihirdető 1994. évi I. törvény 3. §-ával
összhangban az Európai Közösségeknek a környezetvédelmi tárgyú jogszabályaival összeegyeztethető szabályt
tartalmaz.
8.§.
(1) Ez a rendelet 2012. április 1-jén lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 7/2005.(II.16.) önkormányzati rendelet.
(3) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX.
törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003.évi XCII. törvény szabályait kell alkalmazni.
Mezőhegyes, 2012. március hó
Kovácsné dr. Faltin Erzsébet
polgármester
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