DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÖZGYŰLÉSÉNEK
…/2018. (… …) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 19/2007. (IV. 24.) rendelet,
valamint a
a helyi adókról szóló 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet
módosításáról
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
az 1. § tekintetében: a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
21/A. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,
a 2. § tekintetében: a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális
alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (3) bekezdés
d) és e) pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva,
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
1/2013. (I. 24.) önkormányzati rendelete 62. § (2) bekezdés 4. pontjában biztosított véleményezési jogkörében
eljáró Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Pénzügyi Bizottsága véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1. §
A talajterhelési díjról szóló 19/2007. (IV. 24.) rendelet 4/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4/A. §
(1) A fizetendő talajterhelési díj - díjkedvezménnyel csökkentett - összegéből mentes csatornázható
felhasználási hely esetén az 50.000,- Ft-ot meghaladó rész.
(2) A fizetendő talajterhelési díj - díjkedvezménnyel csökkentett - összegéből mentes műszakilag mentesített
felhasználási hely esetén a 10.000,- Ft-ot meghaladó rész.”
2. §
A helyi adókról szóló 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„(3) Az adó évi mértéke a településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó reklámközzétételre
használható, m2-ben - két tizedesjegy pontossággal - számított teljes felülete után
a)

ha a reklámhordozó 5 m2 vagy annál kisebb: 0,- Ft/m2;

b)

ha a reklámhordozó 5,01 m2-nél nagyobb: 12.000,- Ft/m2.”
3. §

E rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.
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