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Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-Testületének �/���� (III.��..) önkormányzati rendelete

Monostorpályi Község Önkormányzat Képviselő-testületének �/����. (III.�� .) önkormányzati rendelete A talajterhelési díjról

Hatályos: 2018. 03. 19

Monostorpályi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környeze�erhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26.§ (4) bekezdésében
kapo� felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában, illetve Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdésének 11. pontjában meghatározo� feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja.

1.§
A rendelet hatálya

A rendelet hatálya Monostorpályi Község közigazgatási területén a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést –ide értve az egyedi zárt
szennyvíztározót is- alkalmazókra terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá (továbbiakban: kibocsátó).

2.§
A talajterhelési díj mértéke

(1)    Monostorpályi Község közigazgatási területén a talajterhelési díj 3.§-ban meghatározott alapja, 4.§-ban meghatározott egységdíj, valamint a területérzékenységi szorzó
határozza meg.
(2)    A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e rendelet határozza meg.

3.§
A talajterhelési díj alapja

(1)    A talajterhelési díj alapja a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezés esetében a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték
meghibásodása következtében elszivárgott és a vízszolgáltató által elismert, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.
(2)    A talajterhelési díj alapját csökkenteni kell azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából szállíttat el
(3)    A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében :

a)       5m3/fő/negyedév átalány-vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját,
b)      közkifolyók 150 méteres körzetében lakó kibocsátó esetén is 5m3/fő/negyedév ez a mennyiség.

4.§
Egységdíj mértéke

(1)    A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1200Ft/m3.
(2)    Monostorpályi Község szennyeződésérzékenységi besorolása a 2003.évi LXXXIX. törvény 3. melléklete szerint érzékeny területnek minősül, amihez 1,5-es szorzó tartozik,
így a talajterhelési díj alapját 1800,- Ft/m3 figyelembevételével kell megállapítani.

5.§
A díjfizetési kötelezettség bevallása, megfizetése

(1)  A kibocsátó a díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet követő év március 31-ig tesz bevallást, az erre a célra szolgáló nyomtatványon az önkormányzati
adóhatóságnál.
(2)  Ha a kibocsátó több telephelyet működtet, vagy ingatlannal rendelkezik bevallásában az adatokat telephelyenként, illetve ingatlanonként tünteti fel.
(3)  A kibocsátó köteles olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a díjfizetés alapja, valamint összege telephelyenként megállapítható.
(4)  A talajterhelési díjat a kibocsátónak önadózás keretében kell megfizetnie Monostorpályi Község Önkormányzat 60600015-11088963 számú Talajterhelési díj beszedési
számlájára.
(5)  A bevalláshoz- amennyiben csökkenteni a díj alapját – az alábbi dokumentumokat kell csatolnia:

a)       szennyvíztárolóból elszállított szennyvíznek a szállító által kiadott számla másolatát,
b)      locsolási célú felhasználásnál a szolgáltatóval kötött szerződés másolatát,

6.§
Díjfizetési kötelezettség megszűnése

A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége megszűnik azzal a nappal, amely napon a Ktd. 11. § (2) bekezdésében foglalt berendezések üzembe helyezése megtörténik, vagy a
kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és azt a szolgáltató igazolja.

7. §
Adatszolgáltatási szabályok

(1)      A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatást az illetékes szolgáltató a tárgyévet követő év február 15-ig teljesíti.
(2)      A szolgáltatónak a csatornára való rácsatlakozók köréről, valamint a kibocsátók körében történt változásról a tárgyévet követő év február 15-ig adatot kell szolgáltatnia.
(3)      A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság megkeresésére köteles 15 napon belül ,díjmentesen, a nyilvántartása alapján adatot szolgáltatni

a)       a szolgáltatott víz m3-ben megjelölt éves mennyiségéről,
b)      az önkormányzati adóhatóság részére a kibocsátó személyének megállapításához szükséges adatokról,
c)       adott ingatlan esetében a csatornahálózatra való rákötés időpontjáról.

8.§
Záró rendelkezések

(1)    Ez a rendelet a kihirdetését követő  30. napon lép hatályba.
(2)    Egyidejűleg hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 15/2017. (VIII.26.) önkormányzati rendelet.

9.§
E rendelet megfelel a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK irányelvben foglalt rendelkezéseknek.
    Szabó József                                                                                                                    Nagyné Szabó Anita
    polgármester                                                                                                                         jegyző

A rendeletet kihirdettem: 2018. március 19-én :                                 Nagyné Szabó Anita
                                                                                                                              Jegyző
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