
MOSONSZOLNOK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

10/2012. (VII. 16.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 

 

 

Mosonszolnok Község Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. 

cikk (1) bekezdés h) pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 6. § a) 

pontjában kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 

16. § (1) bekezdésében, valamint környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 21/A. 

§ (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

 

Adatszolgáltatás 

 

(1) A települési közcsatorna üzemeltetője, az AQUA Termelő és Szolgáltató Kft. (9200 

Mosonmagyaróvár, Timföldgyári u. 4.) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése 

érdekében adatot szolgáltat az önkormányzati adóhatóság részére: 

a) a tárgyérvet követő évben február hónap utolsó napjáig a kibocsátók – mérőóra 

alapján megállapított, a locsolási kedvezmény mennyiségével, valamint az 

ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz mennyiségével 

korrigált – tárgyévi vízfogyasztásáról; 

b) mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott vízmennyiségről 

kibocsátóként; 

c) a szennyvíz-csatornára való rákötésről a rákötés időpontját követő hónap 5. 

napjáig. 

 

 

2. § 

 

Eljárási szabályok 

 

 

A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat 

Mosonszolnok Község Önkormányzatának „Mosonszolnok Talajterhelési díj beszedési 

számla” nevű és 11737076-15366997-0392000 számú számlája javára köteles befizetni. 

 

 

 

3. § 

 

Kedvezmények 

 

A képviselő-testület a lakossági kibocsátók részére 2012. február 1. és 2012. december 31. 

között felhasznált vízfogyasztás után 80 %-os talajterhelési díjkedvezményt állapít meg. 

 

 



4. §  

 

 

Csatornahálózatra kötés támogatása 

 

(1) A szennyvíz csatorna-hálózatra kötéssel érintett ingatlantulajdonos kérelmére a 

képviselő-testület dönt azon ingatlanokról, melyeken támogatják a csatornára kötést: 

a) a 30 métert meghaladó hosszúságú vezetékcső 30 méter feletti részét biztosítja az 

      Önkormányzat; 

b) azon ingatlantulajdonosok esetén, akiknél az egy főre jutó havi jövedelem nem 

haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, az 

Önkormányzat beszerzi a rákötéshez szükséges vezetékcsövet, amelynek 

megfizetésére 10 hónap részletfizetést ad.  

 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) ingatlantulajdonos nevét, lakcímét, születési adatait, 

b) a csatorna-hálózatra kötéssel érintett ingatlan címét, helyrajzi számát, 

c) az igényelendő cső mennyiségét folyóméterben, 

d) a támogatás kérés indokolását. 

 

     

(3) A kérelemhez mellékelni kell 

a) a (1) bekezdés a) és b) pontja szerinti esetben egy vázrajzot a rákötés pontos 

helyéről, paramétereiről; 

b) az (1) bekezdés b) pontja szerinti esetben a (3) bekezdés a) pontjában foglaltakon 

kívül az ingatlantulajdonos családjának a benyújtást megelőző 6 havi 

jövedelemigazolását. 

 

 

5. § 

 

 

(1) E rendelet 2012. augusztus 1-jén lép hatályba. 

(2) Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló 12/2004. (VI.30.) rendelet. 

 

 

Mosonszolnok, 2012. július 11. 

 

 

 

  Török Sándor     Gálné dr. Takács Eszter 

  polgármester      körjegyző 

 

 

 

Záradék: Kihirdetve. 

Mosonszolnok, 2012. július 16. 

 

        Gálné dr. Takács Eszter 

         körjegyző 


