
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
22/2004. (IX.1.) számú 

rendelete 
 

A TALAJTERHELÉSI DÍJJAL KAPCSOLATOS ADATSZOLGÁLTATÁSI 
ÉS ELJÁRÁSI SZABÁLYOKRÓL 

 
(Egységes szerkezetben a 7/2005. (IV.15.) sz. rendelettel.) 

 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról 
szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktdt.) 21. § (2) bekezdésében, 
valamint 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következő 
rendeletet alkotja: 
 

1. § 
 
E rendelet hatálya Komló Város Önkormányzat illetékességi területén azon 
szennyvízelhelyezést alkalmazókra (továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, akik a 
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem kötöttek rá. 
 

2. § 
 
(1) A kibocsátó a Ktdt. 11. §-a alapján köteles talajterhelési díjat fizetni. 
 
(2) Hatályát vesztette! 
 
(3) A kibocsátó a Ktdt. 14. §-ában meghatározott estben csökkentett 
 talajterhelési díj megfizetésére köteles. 
 

Adatszolgáltatási és eljárási szabályok 
3. § 

 
(1) A kibocsátó a talajterhelési díj fizetési kötelezettségéről évente, a 

tárgyévet követő év március 31. napjáig, Komló Város Önkormányzat 
jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz (továbbiakban: jegyző) 
tesz bevallást, és fizeti meg a tárgyévre számított talajterhelési díjat 
Komló Város Önkormányzat Képviselő-testületének 11731063-
15331524-03920000 számú talajterhelési díj számlájára. 

 
(2) Jegyző részére a helyi közszolgáltató a kibocsátók azonosítása és 

ellenőrzése érdekében rendszeresen adatot szolgáltat: 
 



a) tárgyévet követő év február 28. napjáig a kibocsátók tárgyévi 
vízfogyasztásáról, korrigálva a locsolási kedvezmény mennyiségével, 
valamint az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott 
vízmennyiséggel, 

 
b) negyedévet  követő hónap 5. napjáig a kibocsátók köréről. 

   
(3) A talajterhelési díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a 

 kibocsátók  azonosítására, adókötelezettség ellenőrzésére használhatja  
fel a jegyző. 

 
(4) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról a jegyző vezet 

nyilvántartást. 
 
(5) Hatályát vesztette! 
 
(6) A Ktdt. 18. §-a alapján a talajterhelési díjat a jegyző által megjelölt számla 

javára kell befizetni. Az önkormányzat talajterhelési díj számláján 
rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig a 
települési környezetvédelmi alap javára kell átutalni. 

 
Értékmező rendelkezések 

4.§ 
 
Kibocsátó: Az  1995. évi  LIII. törvény 2. § (2) bekezdésére és a Ktdt. 2. §-ára 

figyelemmel  minden természetes személy, jogi személy és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki/amely a műszakilag 
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és  helyi 
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvíz-
elhelyezést alkalmaz. 

 
Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: 
 amely lehetővé teszi - műszaki  kialakításánál, elhelyezkedésénél fogva - 

a rácsatlakozást. 
 
Helyi közszolgáltató:  

Ivóvíz- és csatornahálózat üzemeltetésével megbízott szervezet. 
(jelenleg: Komló-Víz Kft.) 

 
Átmeneti rendelkezések 

5. § 
 



(1) A kibocsátó 2004. évi fizetési kötelezettségéről 2004. október 15. napjáig 
 tesz bejelentést. 
 
(2) A helyi közszolgáltató 2004. szeptember 30-áig adatot szolgáltat a 

kibocsátók 2003. évi vízfogyasztásáról, amit korrigál a locsolási 
kedvezmény mennyiségével, valamint az ivóvízvezeték meghibásodása 
következtében elszivárgott vízmennyiséggel. 

 
Záró rendelkezések 

6. § 
 
E rendelet 2004. szeptember 1. napján lép hatályba. 
 
 
Komló, 2004. augusztus 31. 
 
 
 dr. Vaskó Ernő Páva Zoltán 
 jegyző polgármester 


