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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2009.(IV.24.)Kt. rendelete
a „Maglódi 17. számú csatorna” megnevezésű vízfolyás fenntartásának
és kezelésének hozzájárulásáról
A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a
környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, a vizek hasznosításával, hasznosítási lehetőségeinek megőrzésével és kártételeinek elhárításával, valamint a vízfolyás fenntartása költségvetési forrásainak biztosítása érdekében Maglód
Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás, a vízgazdálkodásról szóló 1995.
évi LVII. törvény 1.§-a, és a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló 120/1999.(VIII.6.)Korm. rendelet 3.§-a alapján a „Maglódi 17.
számú csatorna” megnevezésű vízfolyás közérdekű fenntartása körébe nem tartozó fenntartás költségeinek viseléséről az alábbi rendeletet alkotja:

Preambulum
Maglód Város Önkormányzata (továbbiakban Önkormányzat) a tulajdonában álló
„Maglódi 17. számú csatorna” megnevezésű vízfolyás fenntartásáról olyan színvonalon
és olyan mértékben köteles gondoskodni, amely lehetővé teszi a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. Tv.-ben meghatározott vízgazdálkodási közfeladatai ellátását.
Az Önkormányzat tulajdonában álló „Maglódi 17. számú csatorna” vízfolyás fenntartása
a vizek és a közcélú vízilétesítmények fenntartására vonatkozó feladatokról szóló
120/1999.(VIII.6.) Korm. rendelet mellékletében felsorolt munkák rendszeres vagy az
igénybevétel, elhasználódás mértéke szerinti, időszakos elvégzését jelenti. Ugyanakkor a
közérdekű fenntartás körébe nem tartozó fenntartás költségeit, továbbá a közérdek mértékét meghaladó, többlet-igénybevétel által okozott többlet-fenntartási költséget (továbbiakban Fenntartási Költség) az abban érdekelt személyek a fenntartó részére kötelesek
megtéríteni.

I. fejezet
A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet személyi hatálya arra a tulajdonosra terjed ki, aki (amely) a tulajdonában
álló ingatlanon keletkezett, telken belül el nem szivárogtatott csapadékvizet a
„Maglódi 17. számú csatorna” megnevezésű vízfolyásba közvetlenül az Önkormányzattal kötött szerződés nélkül, vagy a szerződésben meghatározottaktól eltérő
módon vagy mennyiségben bevezeti (a továbbiakban: Kibocsátó).
(1) A rendelet területi hatálya Maglód város közigazgatási területére terjed ki.
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II. fejezet
Szerződéskötés
2. §
(1) A Kibocsátó használatában álló ingatlanon keletkezett, telken belül el nem szivárogtatott csapadékvíznek a „Maglódi 17. számú csatorna” megnevezésű vízfolyásba történő közvetlen bevezetéséhez az Önkormányzat hozzájárulása szükséges.
(2) A Fenntartási Költség mértékéről, fizetési módjáról és határidejéről a Kibocsátó és az
Ön-kormányzat külön szerződésben állapodik meg. A szerződést – külön jogszabály
szerint – a hatósági engedély iránti kérelemhez kell csatolni, ideértve a meglévő engedély módosítására irányuló kérelmet is.
(3) Amennyiben a (2) bekezdésben meghatározott szerződést a Kibocsátó az Önkormányzattal nem köti meg, úgy a Kibocsátó a szerződéskötésig a 3. §-ban meghatározott Fenntartási Költséget köteles megfizetni.

III. fejezet
Díjfizetés
3. §
(1) A Fenntartási Költség számításának alapja azon ingatlan burkolt föld-alapterületének
(m2) mértéke, amelyről a Kibocsátó a tulajdonában álló ingatlanon keletkezett csapadékvizet telken belül nem szivárogtatja el, és azt a „Maglódi 17. számú csatorna”
megnevezésű vízfolyásba közvetlenül az Önkormányzattal kötött szerződés nélkül,
vagy a szerződésben meghatározottaktól eltérő módon vagy mennyiségben bevezeti.
(2)
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A Fenntartási Költség mértéke az (1) bekezdésben meghatározott alapterület alapján:
a) lakossági és közintézmények részére 72,- Ft/ m2/év + áfa,
b) egyéb személyek (jogi személyek és jogi személyiség nélküli egyéb szervezetek)
részére 125,- Ft/m2/év + áfa.

(3) A Fenntartási Költség díját a Maglódi Csatorna- és Víziközmű Szolgáltató Korlátolt
Felelősségű Társaság számlázza és szedi be a Kibocsátótól évi kettő egyenlő részletben (március és szeptember hónap folyamán).
(4) A Kibocsátó az éves díjfizetési kötelezettségről évente a tárgyév július 10-éig tesz
bevallást.
(5) Amennyiben a Kibocsátó a (4) bekezdésben meghatározott kötelezettségének nem
tesz eleget, úgy az Önkormányzat az (1) bekezdésben meghatározott alapterületet a
rendelkezésére álló adatok, valamint becslés alapján állapítja meg.
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Módosította a 2/2010.(I.29.)Kt. rendelet 1. §‐a. Hatályos: 2010. február 1‐től.
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(6) Az Önkormányzat jogosult a (4) bekezdésben meghatározott bevallást ellenőrizni.
Amennyiben az ellenőrzést a Kibocsátó nem teszi lehetővé, úgy az Önkormányzat az
(5) bekezdés alapján jár el.
(7) Amennyiben az Önkormányzat az ellenőrzés alapján megállapítja, hogy a Kibocsátó
nem a valóságos adatokat közölte, úgy jogosult az (5) bekezdés szerint eljárni.
(8) A Fenntartási Költséget az Önkormányzat 11600006-00000000-10716531 számú
számlája javára kell megfizetni.

IV. fejezet
Jogkövetkezmények
4.§
A Fenntartási Költség adók módjára behajtható köztartozás. A III. fejezetben foglalt kötelezettségek elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése esetén az adózás rendjéről szóló
2003. évi XCII. törvényben meghatározott rendelkezéseket, szankciókat kell alkalmazni.

V. fejezet
Átmeneti és záró rendelkezések
7.§
(1) A kibocsátónak a 2009. II. félévi díjfizetési kötelezettségről 2009. július 10-ig kell
bevallást tenni.
(2) E rendelet 2009. május 1-jén lép hatályba.

Tabányi Pál
polgármester

Margruber János
jegyző
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