
Mogyorósbánya Kölség Onkormá nyzat
.....,{S..lzoo+. €tj:.i.l) sz. ren delete, a talajterhelési díjról

Mogyorósbánya Község Önkormányzatának Képviselő-testtrlete az I99O. éü LXV.
törvény 16. §. (1) bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
L)OO(D( törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21. §. (2) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján a talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabalyokról a következő rendeietet
alkotja:

rendelet hatálya
1. §.

(1) A rendelet hatalya Mogyorósbanya kozség koágugatási teniletére terjed ki.

(2) A Ktdt. 11. §. aiapjan "Talajterhelési díj fizetési kötelezettség azí a kibocsátót
terheli, aki a mííszakilag rendelkezésre álló kozcsatornára nem köt rá és helyi
vízgazdáIkoűsi hatóság, illetve vízjogl engeülyezés alapjan szennyvízelhelyezést
alkalmaz. "

Fizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése
2.§.

(1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség a település vízvezeték hálőzatína valő
rácsatlakozás napján ke}etkezik. _-

:

a) a vtzv ezeték halózatról való vízfogyasztás megszuntetése napjan
b) a közcsatorna há{ózatra való rakOtés napjan

(3) A kibocsátó személyében töriénő évkozi változást a Szolgáltatóhoz való bejelentés
napjától kell figyelembe venni.

Talajterhelési díj
3.§.

(1) A Ktdt. 11 §. (3). bekezdése alapján *A talajterhetési díj egségdíjanak mértéke
]20 Ft /nt3."

(2) Mogyorósbanya kozség közigazgatási teűletének terirletérzékenységi besorolása
d teniletérzékenységi szorzója 5.

Adatszolgáltatási és elj árási szabályok

(1) A kibocsátó a taiajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente, a tárgyévet kovetó



év március 31. napjáig Bajót-Mogyorósbálrya körjegyzójéheztesz bevallást az eíTe a

célra rendszeresített nyomtatványon.

(2) A bevalláshoz mellékelni ke1l a űjalapot csökkentő, a folyékonY hulladék

jogszabatyi előírások szerinti elszállítását igazoló szímlákat.

(3) A kibocsátó negyedéves díjelőleg fizetésére köteles. A díjelÓleg összege a tárgyévet

mógelóző év tényleges kibocsátásai alapjan fizetett díj negyedének megíeielÓ összeg.

A kibocsátó a negyedéves díjelőleget a negyedév utolsó napjáig fizeti meg a

I 17 400 5 4_I5 3 873 74_08 8 00000 számú eryéb bevéteiek száÍnlár a.

{4) 2004. évben a neryedéves díj előleg a 2003 . évi tényleges kibocsátási adatok alapj an

Ű 
"sy 

naptári éwe-számított dü negyedének megfelelő összeg. A díjelóleg fizetési

kötelezettséget december 3 1 . -ig keü telj esíteni.

Díjkedvezmény
5.§.

(1) Különös méltanylást érdemiő esetben a kibocsátó kérelmére a tárryévben a

talajterhelési díj megfizetésére 50 %-os díjkedvezmény allapítható meg az alábbi

feltételek fennallásakor: egyedülálló, vagy családban élö esetén M egy ÍŐre jutó havi

jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdlj mindenkori legkisebb összegének 200

vo-ár' -;n _-

(2) Kirlönös méltanylást érdemlő eset:

fogyatékosság, betegség, baleset, haláleset, munkanélküÜség, elemi káí, egYéb

rendkívtiü élethelyzet.

záró rendelkezés
6.§.

Ez a rendelet 2004. szeptember 1,-én lép hataiyba.

Mogyorósbánya, 2004. augusztus 31.
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A rendeletet kihirdettem:
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dr. Szallerbeck Zsoit
korjegyző

Mogyorósbénya,2004


