
Moha Község Önkormányzati Képviselőtestület 10/2004/IX.10/ számú rendelete 

 a talajterhelési díjról. 

 

Moha Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 

Törvény /Kttv./ 21.§. /2/ bekezdése és a 26. §. /4/ bekezdése, valamint a  környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. Tv. 58.§. /1/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a talajterhelési 

díjról és a környezetvédelmi alap létrehozásáról az alábbi rendeletet alkotja. 

 

A rendelet hatálya  

 

1. §. 

 

A rendelet hatálya Moha közigazgatási területén kiterjed arra a kibocsátóra, aki a műszakilag rendelkezésre 

álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá 

tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztárolót is - alkalmaz. Amennyiben a 

közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe 

helyezését követő 30. naptól terheli. 

 

Díjfizetési kötelezettség 

 

2.§. 

 

1.) Talajterhelési díjfizetési kötelezettség a rendelet 1.§-ban meghatározott kibocsátókat terhel. 

2.) A fizetendő díj mértéket a környezetterhelési díjról szóló törvényben foglaltak alapján kell 

megállapítani és megfizetni. 

 

Talajterhelési díj mértékének meghatározása 

 

3.§. 

 

1./ A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj alap, az egységdíj, valamint a település 

 közigazgatási területre vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg. 

 

2./ A talajterhelési díj alapján a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a mérés- 

 sel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatá- 

 rozott víz mennyisége csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasz- 

 nálásra figyelembevett víz mennyiségével. 

 

3./ Moha közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó: 3,0. 

 

4./ A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel,  

 amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat 

 el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

 

A díjfizetési kötelezettség keletkezése, megszűnése 

 

4.§. 

 

1.) A díjfizetési kötelezettség a települési vízvezeték-hálózatra való rácsatlakozás (vízmérőóra üzembe 

helyezés) napján keletkezik. 



2.) A díjfizetési kötelezettség megszűnik:  

- a vízvezeték-hálózatról való vízhálózat megszűnése (vízóra-leszerelés) napján 

- a közcsatorna hálózatra való rákötés napján 

 

3.) a kibocsátó személyében történő évközi változást (új fogyasztó, illetve fogyasztásmérő tulajdonos) a 

szolgáltatóhoz való bejelentés napjától kell figyelembe venni. 

 

Mentességek 

 

5.§. 

Mentesül a díjfizetés kötelezettség alól: 

                                    

- a 70. életévét betöltött egyedülálló személy 

- házaspár esetén, ha mindkét fél betöltötte a 70. életévét 

- családban élők esetén az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 100%-át, 

- egyedül élő esetén a havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdí mindenkori 

legkisebb összegének 1505-át 

 

A díj fizetése 

 

6.§. 

 

 A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéséhez kapcsolódó talajterhelési 

díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie  /önadózás/ a tárgyévet 

követő év március 31-ig, a 11736006-15364476-03920000 Moha község önkormányzat talajterhelési 

díj beszedési számlájára. 

 

7.§. 

 

1./ A körjegyző részére a szolgáltató a kibocsátók azonosítása és ellenőrzése érdekében  

 adatokat szolgáltat: 

 

 a./ a tárgyévet követő év március 31. napjáig a kibocsátók tényleges vízfogyasztásáról, 

      korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, 

  

 b./ a csatornára való rákötésről,a rákötést követő hó 5. napjáig. 

 

2./ Ugyancsak minden év március 31. napjáig adatot szolgáltat a folyékony hulladék 

elszállítására feljogosított szervezet a kibocsátók szennyvíztárolójából az előző évben elszállított 

folyékony hulladék mennyiségéről. 

 

Környezetvédelmi alap 

 

8. §. 

 

1./ Moha község önkormányzata környezetvédelmi feladatai megoldásának elősegítése 

 érdekében e rendelet megalkotásával környezetvédelmi alapot hoz létre. 

 

2./ A települési környezetvédelmi alap bevételei: 



 

 a./ a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes 

       összege, 

 b./ a területi környezetvédelmi hatóság által a települési önkormányzat területén      

       jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírságot összegének 30 %-a. 

c./ a környezetterhelési díjat és az igény-bejelentési járulékok külön törvényben         

meghatározott része, 

 d./ a települési önkormányzat bevételeinek környezetvédelmi célokra elkülönített    

       összege 

 e./ egyéb bevétel.  

A környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni. 

 

3./ A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselőtestületnek a 

költségvetési rendelet és a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg kell rendelkezni. 

 

 

Eljárási szabályok 

 

9.§. 

 

1.) A talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat az önkormányzati adóhatóság – Kttv-ben – 

nem szabályozott kérdésekben az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseinek alkalmazásával 

látja el. 

2.) A kibocsátó bejelentési kötelezettségét – első alkalommal – önbevallás formájában is megteheti az 

adóhatóság felé. Az adóhatóság a bejelentés alapján a díj fizetési kötelezettet nyilvántartásba veszi. 

A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a 

megállapításához és beszédéhez való jog elévülésére, pénzügyi ellenőrzésére, valamint 

végrehajtására – a Kttv-ben nem szabályozott kérdésekben- az adózás rendjéről szóló törvény 

rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Záró és átmeneti rendelkezések 

 

10.§. 

 

1./ A rendelet 2005. január 1-én lép hatályban, egyidejűleg a 13/2004. /XII.01./ számú rendelet hatályát 

veszti. 

 

2./ A 2004. évi fizetendő összeget a kibocsátó új létesítmény miatt első évben 2005. március 31-ig fizeti 

meg. 

 

3./ A talajterhelési díj fizetésére  kötelezett kibocsátó a 2004. évben megállapított talajterhelési díj 20 

%-át, 2005. évben 40 %-át, 2006. évben 50 %-át, 2007. évben 75 %-át, 2008. évben 90 %-át, 2009-

től 100 %-át köteles megfizetni. 

 

Moha, 2004. szeptember 3. 

 

 

Kovács Sándorné Barna Endréné 

   polgármester     körjegyző 

                                                 


