Egységes szerkezetbe foglalt szöveg

Hatályos: 2017. október elsejétől

Maglód Város Önkormányzat
Képviselő-testületének
7/2009.(IV.24.)Kt. rendelete
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjról, a talajterhelési díjjal kapcsolatos
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról 1

ZÁRADÉK
Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül:

Maglód, 2017. ………

Margruber János
jegyző
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Egységes szerkezetben a 14/2009. (VIII.28.), a 8/2012. (III.21.), a 14/2014. ( IX.19.) és a 17/2017. (VIII.21.) önkormányzati rendeletekkel.
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Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testületének

7/2009.(IV.24.)Kt. rendelete
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjról, a talajterhelési díjjal kapcsolatos
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról2
A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet– és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében Maglód Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Ktd.) 21/A. § (2) bekezdésében valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési,
adatszolgáltatási, eljárási szabályokról, valamint a díjkedvezményekről, díjmentességekről az
alábbi rendeletet alkotja:

I. fejezet
A rendelet területi, személyi hatálya
1. §3
E rendelet hatálya Maglód Város Önkormányzata közigazgatási területén a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az
egyedi zárt szennyvíztározót is - alkalmazókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem kötöttek rá (továbbiakban: kibocsátó).
2 .§4
3 .§ 5

II. fejezet
A díj meghatározásának módja
4 .§ 6
5 .§
(1)

7
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Egységes szerkezetben a 14/2009. (VIII.28.), a 8/2012. (III.21.), a 14/2014. ( IX.19.) és a 17/2017. (VIII.21.) önkormányzati rendeletekkel.
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Módosította a 17/2017. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2017. október elsejétől.
Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Nem hatályos 2017. október elsejétől.
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Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Nem hatályos 2017. október elsejétől.
Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Nem hatályos 2017. október elsejétől.
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Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Nem hatályos 2017. október elsejétől.
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(2) A Maglódra vonatkozó területérzékenységi szorzó értéke: 1,5.
6 .§ 8

III. fejezet
A díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése
7 .§
A díjfizetési kötelezettség
a) az egyedi vízbeszerzéshez szükséges eszköz műszaki megvalósításával;
b) a települési vízvezeték-hálózatra való rácsatlakozás (vízmérő üzembe helyezés) napján;
c) amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a közcsatorna üzembe helyezését
követő 90. napon;
d) a kibocsátó személyében történő változás esetén (új vízmérő tulajdonos) a szolgáltatóhoz
bejelentett vízmérő állás alapján, a bejelentés napján keletkezik.
8 .§
A díjfizetési kötelezettség
a) az egyedi vízbeszerzéshez szükséges eszköz vízbeszerzésre való alkalmasságának megszűnésével;
b) a vízvezeték-hálózatról történő vízhasználat megszüntetése napján;
c) a közcsatorna-hálózatra történő rákötés napján;
d) a kibocsátó személyében történő változás esetén a szolgáltatóhoz bejelentett vízmérő állás
alapján, a bejelentés napján szűnik meg.

IV. fejezet
Mentesség
9 .§
(1) Bejelentés alapján mentesül a talajterhelési díj, illetve díjelőleg megfizetése alól az a személy, akinek háztartásában az egy főre eső tárgyévi nettó átlagjövedelem, a tárgy-évben
hatályos öregségi teljes nyugdíj legkisebb összegének 250 %-át nem haladja meg. 9
(2) A kedvezmények elbírálásánál a kérelmező és a kérelmező háztartásában együtt élő személyek jövedelmét kell alapul venni.
(3) A jogosultságot minden évben a bevallással egyidejűleg lehet érvényesíteni a mentességre
való jogosultság igazolásával.
(4) A mentességi kérelmek elbírálása Maglód Város Jegyzőjének hatáskörébe tartozik.
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Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Nem hatályos 2017. október elsejétől.
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Módosította a 8/2012.(III.21.) önkormányzati rendelet 2. §-a. Hatályos: 2012. február 1-jétől visszamenőleges hatállyal.
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9/A. §

Mentesülnek a talajterhelési díj, illetve díjelőleg megfizetése alól
a) Maglód Város Önkormányzat tulajdonában álló ingatlanokon működő jogi személyek,
b) Maglód Város Önkormányzat 100 %-os tulajdonában álló gazdasági társaságok,
c) önkormányzati bérlakásban lakásbérleti szerződés alapján élő természetes személyek és
hozzátartozóik.

V. fejezet
A talajterhelési díj bevallása, megfizetése, adatszolgáltatás
10. §
(1) A kibocsátó az éves díjfizetési kötelezettségről évente a tárgyévet követő év március 31–
ig tesz bevallást, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített formanyomtatványon.
(2) A 7-8. §-okban megjelölt esetekben, a díjfizetési kötelezettség keletkezéséről, illetve megszűnéséről, a változást követő 15 napon belül kell bejelentést tenni az önkormányzati
adóhatósághoz.
(3) Az (1) bekezdésben foglalt esetben a bevallást – a tárgyévi tényleges fogyasztás alapján –
a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a tárgyévet követő év március 31-ig
b) megszűnése esetén a változás időpontját követő 15 napon belül
kell benyújtani.
(4)

11

11. §
(1) A kibocsátó a tárgyévet követő év március 31–ig köteles a bevallása alapján kiszámított
díjat megfizetni.
(2) A 7-8. §-ban megjelölt esetekben a kibocsátó köteles
a) díjfizetési kötelezettség keletkezése esetén a bevallás alapján kiszámított díjat a tárgyévet követő év március 31-ig megfizetni,
b) díjfizetési kötelezettség megszűnése esetén a bevallás alapján kiszámított díjat a változás időpontját követő 15 napon belül megfizetni
12. §
A megállapított díjat az Önkormányzat 11600006-00000000-34824254 számú, „Talajterhelési díj számla” megnevezésű beszedési számlájára kell megfizetni.
13.§ 12
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Módosította a 14/2014. (IX.19.) önkormányzati rendelet 1. §-a. Hatályos 2014. szeptember 20-tól, de rendelkezéseit
2014. január elsejétől visszamenőlegesen kell alkalmazni.
11
Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Nem hatályos 2017. október elsejétől.
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Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Nem hatályos 2017. október elsejétől.
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VI. fejezet
Jogkövetkezmények
14.§ 13

VII. fejezet
A bevétel helye, felhasználása
15. §
A talajterhelési díj Maglód Város Önkormányzata Környezetvédelmi Alapjának bevételét
képezi.

VIII. fejezet
Záró rendelkezések14
16. §
(1) A tárgyévben fizetendő díjat az előző évi tényleges kibocsátási adatok alapján kell kiszámítani. A bevallást minden év március 31-ig kell benyújtani és a bevallással egyidejűleg
kell a díjat megfizetni. 15
(2) E rendelet 2009. július 1-jén lép hatályba.
Tabányi Pál sk.
polgármester

Margruber János sk.
jegyző

ZÁRADÉK
Az egységes szerkezetbe foglalt rendelet hiteléül:

Maglód, 2017. …….

Margruber János
jegyző
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Hatályon kívül helyezte a 17/2017. (VIII.21.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Nem hatályos 2017. október elsejétől.

Módosította a 8/2012.(III.21.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos: 2012. február 1-jétől visszamenőleges hatálylyal.
15
Módosította a 8/2012.(III.21.) önkormányzati rendelet 4. §-a. Hatályos: 2012. február 1-jétől visszamenőleges hatálylyal.
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Melléklet
Talajterhelési díjfizetési kötelezettség bevallása
I. Kibocsátó
A/. Magánszemély esetén:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Név: .................................................................................................................................................
Születési neve: .................................................................................................................................
Szül. hely, év, hónap: .......................................................................................................................
Anyja neve: ......................................................................................................................................
Adóazonosító jele: ............................................................................................................................
Lakcíme: ..........................................................................................................................................
Levelezési cím (ha az nem azonos a lakcímmel) ...............................................................................
Amennyiben a magánszemély egyéni vállalkozó, adószáma: .........................................................
valamennyi pénzforgalmi bankszámláját, elszámolási számláját vezető bank megnevezése és
számlaszáma: ...................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
9. Az ingatlan megjelölése, ahol a szennyvíz kibocsátása történik:
utca: ..................................................................... házszám: ..................... hrsz: ...........................
utca: ..................................................................... házszám: ..................... hrsz: ...........................
utca: ..................................................................... házszám: ..................... hrsz: ...........................
utca: ..................................................................... házszám: ..................... hrsz: ...........................
B/. Jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén:
1.
2.
3.
4.
5.

A szervezet megnevezése (rövidített cégnév ): .............................................................................
Székhelye: .........................................................................Tel:.....................................................
Adószáma: ....................................................................................................................................
Létesítő okirat kelte: ......................................................... Száma: .............................................
Cégnyilvántartásba történt bejegyzést elrendelő végzés
Száma: ............................................................................. Időpontja: ..........................................

II. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

A szolgáltatott víz mennyisége _____ évben (m3)
Ivóvízvezeték meghibásodása miatt elszivárgott vízmennyiség _____ évben
Locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség _____ évben
Igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége _____ évben
Talajterhelési díj alapja
Talajterhelési díj egységára
Területérzékenységi, veszélyeztetési szorzó
Éves talajterhelési díj összege

______ m3
______ m3
3
______ m
3
______ m
______ m3
1200,- Ft/m3
1,5
_______ Ft

Kelt: Maglód, ____ év ______________ hó ___ nap.

…………………………………………..
aláírás
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