
Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 

9/2004.(VIII.1.)  

r e n d e l e t e 

a talajterhelési díjról 

 
Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. Törvény 21.  §. (2) bekezdésében, valamint a 26. §. (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján a következő rendeletet alkotja: 

 

1 .§. 

 

E rendelet hatálya Kisbajcs község közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási 

hatósági engedély alapján szennyvízelvezetést alkalmazókra (továbbiakban: Kibocsátó) 

terjed ki.  

 

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 
 

2. § 

 

(1) Kisbajcs község körjegyzője részére a PANNON-VÍZ Víz-, Csatornamű és 

Fürdő Rt. (Győr, Országút út 4., továbbiakban: Szolgáltató) a kibocsátó 

azonosítása és ellenőrzése érdekében adatszolgáltatásra köteles, a vele 

vízszolgáltatás biztosítására szerződéses viszonyban álló kibocsátókról. 

 

a.)      tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi 

vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, 

valamint a ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott 

vízmennyiséggel, 

b.)  A csatornára való rákötésről, a rákötés időpontját követő hó 15. 

napjáig. 

 

(2) A körjegyző részére az a Kibocsátó is köteles adatot szolgáltatni – az (1) 

bekezdés a.) és b.) pontja szerint – aki nem áll szerződéses viszonyban a 

vízszolgáltatást biztosító Szolgáltatóval. 

 

 

(3) Az adatszolgáltatást jelen rendelet 1. számú mellékletében írt adattartalommal kell 

teljesíteni.  

 



(4) A mellékletben írt adatok csak kizárólagosan a területileg illetékes jegyzővel a 

talajterhelési díj megállapítása céljából bocsáthatók rendelkezésére. 

A kibocsátó általi adatszolgáltatás esetén szintén csak a területileg illetékes jegyző 

használhatja fel a fenti adatokat talajterhelési díj megállapítása céljából. 

 

Díjmentesség 
 

3. § 

 

A talajterhelési díj megfizetése alól kérelemre mentesül az a kibocsátó, aki  

 

a.) 70 év feletti, vagy  I., vagy II. fokú rokkant, közös háztartás esetén, a 

jövedelmük nem haladja meg, a mindenkori nyugdíjminimum 3-szorosát 

 

 

Átmeneti és záró rendelkezések 
 

4. §.  

 

(1) A Szolgáltató 2004. augusztus 30-ig köteles első alkalommal adatot szolgáltatni a 

kibocsátók 2003. évi vízfogyasztásáról, amit korrigál a locsolási 

kedvezménymennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében 

elszivárgott vízmennyiségével. 

 

 

(2) Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba. 

 

 

 

Kamocsai Sándor           Karácsony Ferenc 

   polgármester                körjegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2004. augusztus 1-jén 

 

 

 

Karácsony Ferenc  

      Körjegyző 

 

 

 



 

Kisbajcs község Önkormányzata Képviselő-testületének 

a talajterhelési díjról szóló 

9/2004.(VIII.1)  

r e n d e l e t  

1. számú melléklete 

 

Talajterhelési díj adatszolgáltató lapja 

 

Kibocsátó neve: _________________________________________  

 

Kibocsátás címe: _____ ir.sz. ____________________ helyiség 

________ utca ____ hsz. 

 

A kibocsátó lakcíme (ha nem azonos a kibocsátás helyszíne címével):  

 

_____ ir.sz. __________________ helyiség _______ utca ____ hsz. 

 

 

A tárgyévi vízfogyasztás (2. § 1/a. pont szerinti) mértéke: ___ m3 

 

Kibocsátó adatszolgáltatása esetén a talajterhelési díj alapját 

csökkentő folyékony hulladék mennyisége: ____ m3 

(a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Törvény 14. §-a szerint) 

 

 

 

 _______________________  

    Adatszolgáltató aláírása 


