
Sorszám:
Tárgy: talajtcr[ielési díjról szóló 34/2012.(VIII.28.)

önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztő: Dr. Földcsi Szabolcs
Készítette: Zolnai Magdolna titkársági rcfrens
Véleményező Pénzügyi, Gazdasági Bizottság
Bizottság: Iigyrendi, Jogi és Közbiztonsági Bizottság

Tervezett rendelet
döntés:
Döntés: minősített többségi, nyílt szavazással

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2013.november 25-i ülésére

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Alföldvíz Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt jelezte, hogy vannak olyan ingatlanok,
ahol kapacitás hiányában még a rákötések nem történhettek meg, ezért a talajterhelési díj
megfizetése alóli mentességet a 2013. évre is ki kell teijeszteni.
A talajterhelési díj megfizetése alóli mentesség tekintetében módosítani szükséges az
önkormányzat által megállapított talajterhelési díjról szóló 34/2012.(VIII.28.) MOK.sz.
rendeletet
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előteijesztés megtárgyalását követően fogadja
el a mellékelt rendelet-tervezetet.

Mezőberény, 2013. november 14.

Zolnai Magdolna
titkársági referens





Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete

/2013.(XI ) önkormányzati rendelete

Mezőberény Város Ön kormányzati Képviselő-testülete
34/201 2.(Vl 11.28.) önkormányzati rendelet módosításáról

a talajterhelési díjról

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete a környezetterhelési ciijról szóló
2003.évi LXXX1X. törvény 21/A.* (2), valamint 26. (4) bekezdésében tglalt felhatalmazás
alapján, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a talaj, a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, terhelésének mérséklésére, a
környezethasználóknak a környezet és a természet megóvását szolgáló tevékenységre történő
ösztönzése érdekében a következőket rendeli cl:

Mezőberény Város Önkormányzati Képviselő-testülete 34/201 2.(VllI.28.) önkormányzati
rendelete a talajterhelési díjról 3. alcím 3. (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő
rendelkezés lép:

„3.

(1) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól:
c) a 2012. évre vonatkozó talajterhelési díj tekintetében az a kibocsátó, aki 2013.

december 31. napjáig, a 2013. évre vonatkozó talajterhelési díj tekintetében az a
kibocsátó, aki 2014. december 31. napjáig a csatornarendszelTe ráköt, vagy az Alföldvíz
Regionális Víziközmű-szolgáltató Zrt. részére a bekötési hozzájárulás teljes összegét
megfizette,”

2.

A rendelet 1. függeléke helyébe erendelet I .függeléke lép.

3.

Ez a rendelet a kihirdetése napját követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát
veszti.

Mezőberény, 2013. november 25.

Siklósi István Dr. Földesi Szabolcs
polgármester jegyző



1 .függelék a 34/201 2.(VII1.28.) Önkormányzati rendelethez

Mezőberényi Polgármesteri Hivatal

Mezőberény, Kossuth tér 1.

:06—66 515—512 Fax: 06—66 515—503
e—mail: info@mezobereny.hu

Azonosító száma (Mutató):

Benyújtás, postára adás dátuma:

átvevő aláírása

BEVALLÁS
A helyi hatósági jogkörbe tartozó szeririyvízelhelyezéshez kapcsolódó

talaterhelési díjhoz évről.
Természetes személy esetében

1 . A kibocsátó nevet aki a vízdíj szerződést kotötte)

(leánykcri családi ős
utóneve)

____________________________

születési hely, Idő:

__________ __

rnwVwhÓrnfl0P

anyja leánykori családi ás

utóneve:

adóazonosító jele:

lakcíme:

munkahely megnevezése,

címe
nyugdíjas
törzsszáma:
Jogi személy, Jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetében

a kibocsátó
megnevezése:

rövidített név( cégnév)

képviselőjének neve,

címe:

statisztikai számjel:

_____________

w

bankszámla száma: -WrnWW
vállalkozás székhelyének címe:

2. Az ingatlan címe /ahol a kibocsátás történik!,

fogyasztási hely kód:



3. Bevallás e11ege: ves hevaitás ZÁRÓ hevallás LJ
BcvJáni időszak . ÚV[iLhÓ lnaptó1 — évF 11 ltió[_JL_Jnapig

Az évi vízfogyasztás mennyisége : m3

(a Békés Megyei V9zmévok ZRT átal közölt adatok alapján)

Szippantott szennyvíz mennyisége évben: m3

(A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt

menny:i ségge 1, amelyet a k bocsátó a szennyvíztárolójából olyan, arra

feJjogosító szervezettel szállítat el, amely a szippantott folyékony

hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.)

—2—

4. Díjkedvezményre jogosult *: igen nem

Igen válasz esetén a jogosultság oka:

Csatolt igazolások megnevezése:

5.Díjmentességre jogosult *: igen nem

Igen válasz esetén a jogosultság oka:

70. életévemet betöltöttem ős a ta.lajterhelósi díjjal érintett

ingatlant egyedül használom,

családomban mindenki betöltötte a 70. életévét és a talajterhelési

díjjal érintett ingatlant rajtunk kívül életvítelszerűen más nem

használja,

az ingatlanomon nincs az épületbe bekötött vízellátást, vagy

vezetékes ivóvíz (bármilyen vízhálózat az épületen belül) és a
vízfogyasztás csak az udvaron levő vezetékes ivóvizes csap (kerti csap)

kifolyójáról történik, valamint a havi fogyasztás nem haladja meg
személyenként a m3—t (a vízfogyasztás igazolása a kérelem kötelező

melléklete)

december 31—ig rákötöttem a csatornahálózatra, vagy az

Alföldvíz Regionális Viziközmű—szolgáltató Zrt részére a bekötési

hozzájárulás teljes összegét megfizettem

(kérjük a vonatkozó mentességet X—el jelölni)
Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy a bevallásban

közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

Mezőberény, 20 év

____hónap ____nap

aláírás

Megjegyzés: a *_al jelölt esetekben a megfelelő válasz aláhúzandó!

A 20 évi talajterhelési díj összegének levezetése:



-20.... évi vízfogyasztás mennyisége: flflm3

—dí jalapoL csökkenő, szippanLo.k szennyvlz mennyi sége: H ]m3

—egyséqd1 alap mórtóke: 1.200 t

—egységdíj mertéke: 1200 x 1, 5(1.erul izekenysui orzo) = lBOOFt/m3

- díj kedvezmény:

Ft

— —díjmenLesség rnc’gállapíLásra kerülL: gcn nem

-20 évre fizetendő ta1aterhe1ési díj

m3 * 1800.- = -díjkedvezmény = összege: LILIL

1


