Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testületének
33/2009. (XII. 17.) számú rendelete a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz
kapcsolódó talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról,
illetve a rászoruló lakossági kibocsátó díjkedvezményéről és mentességéről
a 14/2013. (IV. 29.) sz. rendelettel módosított
egységes szerkezetbe foglalt szövege

Gyömrő Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/A. §-a, illetve a 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja:

1. §
A rendelet hatálya
(1)

E rendelet hatálya kiterjed Ktd. 2. §. a) pontja szerinti mindazon kibocsátókra, akik
(amelyek) Gyömrő város közigazgatási területén a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem kötnek rá és a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaznak.
Amennyiben a közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a
kibocsátót a közcsatorna üzembe helyezését követő 90. naptól terheli.

(2)

A kibocsátó köteles a Ktd 11. §-a alapján talajterhelési díjat fizetni.

(3)

Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd-ben, valamint az Adózás
rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvényben /továbbiakban: Art./ foglaltak az
irányadóak.

2. §
A talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség
(1)

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm.
rendelet alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó hatósági engedély
kiadásáról a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója értesíti az
önkormányzati adóhatóságot az engedély egy példányának megküldésével.

(2)

A Ktd. 21/A. §. (2) bekezdés felhatalmazása alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági
jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adatszolgáltatást az illetékes
szolgáltató /a Gyömrő és Térsége Vízikömű Szolgáltató Kft / a tárgyévet követő év
február 15-ig teljesíti.

(3)

A szolgáltatónak a csatornára való rácsatlakozók köréről, valamint a kibocsátók
körében történt változásról július 31-ig, illetve a tárgyévet követő év február 15-ig
adatot kell szolgáltatnia.
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(4)

Az adatszolgáltatás ¬e rendelet (2¬3) bekezdésének megfelelően a kibocsátók
azonosításához szükséges adataira, valamint a Ktd. 12. § (2) bekezdésében
meghatározottakra terjed ki.

3. §
A talajterhelési díj bevallása
(5)

A kibocsátót a díjkötelezettség keletkezéséről, megszűnéséről, az adóalapról, a
díjmentességről, a díjmentességről és a talajterhelési díj megállapításához szükséges
adatokról bevallási kötelezettség terheli.

(6)

A kibocsátó az éves díjfizetési kötelezettségéről évente egyszer a tárgyévet követő év
március 31-ig tesz bevallást, az önkormányzati adóhatóság által rendszeresített
formanyomtatványon.

4. §
A talajterhelési díj fizetése
(1)

Az önadózás keretében megállapított talajterhelési díjat, a bevallás benyújtásával
egyidejűleg a tárgyévet követő év március 31-ig kell megfizetni a Gyömrő Városi
Önkormányzat Talajterhelési Díj Beszedési Számlájára.

(2)

A díjkötelezettség évközi megszűnése esetén a fizetendő éves díj a kötelezettség
fennállásának hónapjaira, időarányosan terheli a kibocsátót.

5. §
Díjkedvezmények és mentességek
(1)

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra
vonatkozóan 50%-os kedvezményben részesülnek:
a. Azok a természetes személy kibocsátók, akiknek a családjában a gyermek(ek)
a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI.
törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülnek,
valamint
1
b. A 70. életévét betöltött egyedül élő természetes személy kibocsátó,
amennyiben a havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, valamint családban élők esetén
az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladhatja meg a mindenkori
öregségi nyugdíj legkisebb összegét.
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(1/b) A kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetése alól mentesül:
a.) az egyedülálló, akinek éves vízfogyasztása ne haladja meg a 24m3-t.
b.) a családban élő kibocsátó akkor, ha az éves vízfogyasztás nem haladja meg a
48m3-t.

1

Módosította a Képviselő – testület 14/2013. (IV. 29.) sz. rendelet 1.§-a, hatályos 2013. április 29-től.
Bevezette a Képviselő – testület 14/2013. (IV.29) sz. rendelet 2.§-a, hatályos 2013. április 29-től.
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(2)

A kedvezményt kérelmezni kell. A kérelmet a jövedelemigazolással együtt a
kibocsátó a bevallással egyidejűleg nyújtja be.

(3)

Ha a végleges éves díjfizetés összege az 1.000 Ft-ot nem haladja meg, úgy bevallási
kötelezettség melletti díjfizetési kötelezettség nem keletkezik.

6. §
Értelmező rendelkezések a rendelet 5.§-ához
(1)

Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III.
törvény 4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.

(2)

Család: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
4.§ (1) bekezdés c) pontjában meghatározottak szerint.

(3)

Egyedül élő: A szociális igazgatásról és ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
4.§ (1) bekezdés e) pontjában meghatározottak szerint.

7. §
Záró rendelkezések
(1)

Jelen rendelet 2010. január 1. napjával lép hatályba.

(2)

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételét képezi, és ezt
a Ktd. 21/B.§-ában meghatározottak szerint használhatja fel.

Gyömrő, 2009. december 14.
Gyenes Levente s.k.
polgármester

Varga Ernő s.k.
jegyző

Záradék:
A rendelet kihirdetve: 2009. december 17.
Varga Ernő s.k.
jegyző
A kiadmány hiteléül: 2013. április 29.
Varga Ernő
jegyző

