PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISEL-TESTÜLETÉNEK
18/2012. (VI. 29.) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díj helyi szabályairól szóló
9/2008. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Püspökladány Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, a Püspökladány Város Önkormányzatának Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 21/2006. (X. 14.) önkormányzati rendelet 15. §
(1) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi
és Ügyrendi Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 9/2008. (III. 28.) önkormányzati
rendelet 4. §-a, valamint az azt követő cím helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §
Mentességek és kedvezmények
(1) A talajterhelési díj fizetésénél az önkormányzat kérelem alapján
mentességet biztosít annak a kibocsátónak, akinek háztartásában az egy
főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének kétszeresét - egyedül élő esetén háromszorosát - nem haladja
meg és nem rendelkezik vagyonnal.
(2) Mentesség illeti meg a kibocsátót legfeljebb az évi 18 m3 mennyiségig,
amennyiben a kérelem benyújtásakor a háztartásban élők mindegyike a 65.
életévét betöltötte.
(3) A kibocsátót mentesség illeti meg a tárgyévi, valamint az azt megelőző évi
kibocsátás tekintetében, amennyiben az erre irányuló kérelmében vállalja,
hogy az érintett ingatlan vonatkozásában a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára ráköt, és annak tényét a kérelem benyújtása évének december
31. napjáig igazolja. Az erre irányuló kérelmét a kibocsátó az év folyamán
bármikor benyújthatja, vállalva az (5) bekezdésben foglalt kötelezettséget is.
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(4) A mentesség a kibocsátó által az önkormányzati adóhatósághoz benyújtott
kérelem alapján állapítható meg. A mentesség megállapítása iránti kérelem
a talajterhelési díjról szóló bevallással egyidejűleg nyújtható be a szükséges
igazolásokkal együtt.
(5) A (3) bekezdésben vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén a mentesség
érvényét veszti, és a tartozás az eredeti esedékességtől számítva
járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik.
(6) A (2) bekezdésben meghatározott kibocsátót 80 %-os kedvezmény illeti
meg a fizetendő díj tekintetében az évi 18 m3-t meghaladó kibocsátás után.”
2. §
(1) Ez a rendelet 2012. július 1-jén lép hatályba, rendelkezéseit 2012. január 1jétől kell alkalmazni.
(2) Ez a rendelet a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
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