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Minden bizottság
TISZTELT KÉPVISELŐ-TESTÜLET!

Az önkormányzat egyik alapjoga, hogy az önkormányzati rendeletek útján, a helyi adókról
szóló törvény keretei között megállapítja a helyi adók fajtáit és mértékét, valamint a külön
jogszabályban meghatározott egyéb díjak kezelésének szabályait. E jogot Magyarország
Alaptörvénye, az önkormányzati törvény, illetve a külön jogszabály biztosítja az
önkormányzatnak.
A 2011. évi CCI. törvény 234. §-a alapján a talajterhelési díj egységdíjának mértéke 2012.
február 1-jétől a korábbi 120 Ft/m3 helyett 1.200 Ft/m3 mértékben került meghatározásra.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/A. §
(2) bekezdése alapján a díjkedvezmények és mentességek eseteit a települési önkormányzat
helyi rendeletében szabályozza.
A jelenleg hatályos rendelet módosításának legfontosabb oka az volt, hogy rendeletünk nem
tartalmaz mentességi vagy kedvezményi elemeket, így a nagymértékű törvényi díjtétel
emelése miatt a szociálisan rászorulók még nehezebb anyagi helyzetbe kerülhetnek.
A mentességi kör kialakítására két javaslatot teszek.
1. Az évi 15 m3-nél kevesebbet fogyasztó magánszemélyek mentesülnének a nem vállalkozási
célra használt ingatlanuk után a talajterhelési díj bevallása és megfizetése alól.
2. Motiválva a rákötést vállalókat - a javaslat alapján - a rákötés évének első napjától
mentesülnének a talajterhelési díj megfizetése alól.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.

HATÁROZATI JAVASLAT
Tapolca Város Önkormányzata Képviselőtestülete a talajterhelési díjról szóló 12/2012.
(IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló rendelet-tervezetet elfogadja és .…../2013.
(..…..) számon önkormányzati rendeletei közé
iktatja.

Tapolca, 2013. február 7.

Császár László
polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2013. (
) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(TERVEZET)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:
1. §
A talajterhelési díjról szóló 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet 4. §-a helyébe a
következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Mentes a rákötés évének első napjától a talajterhelési díj megfizetése alól az a
kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.
(2)

Mentes a talajterhelési díj megfizetése és bevallása alól az a kibocsátó
magánszemély, akinek a nem vállalkozási célra használt ingatlana után, a
közszolgáltató által igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 15 m3-t.”

2. §
E rendelet 2013. április 1. napján lép hatályba.

Tapolca, 2013. február 22.

Császár László
polgármester

Ughy Jenőné
aljegyző

HATÁSVIZSGÁLAT
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a
továbbiakban: Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó
részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható
következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén
a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. [...]
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.

A talajterhelési díjról szóló rendelet módosításáról szóló rendelet tervezetében (a
továbbiakban: Tervezet) foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt
elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők:
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
A talajterhelési díj mértékének törvényi szintű emelése ösztönzi a szennyvízhálózatra való
rákötést, ugyanakkor a lakosság egy része nem tudja a rákötés költségeit vállalni, illetve a
tízszeresére emelkedett díjat megfizetni. Ennek a körnek egy jelentős részétől a behajtás
jelenleg is lehetetlen.
A Tervezetnek a helyi társadalmi hatása nem jelentős.
A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet, esetlegesen
kevesebb talajterhelési díjból származó bevételre lehet számítani.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
Hosszabb távon közvetve a magasabb talajterhelési díjnak kényszerítő hatása lehet, amely
abban nyilvánul meg, hogy többen kötnek rá a közcsatornára. Ez pedig a környezetünket érő
káros szennyvíz terhelés csökkenéséhez vezethet, amely áttételesen hozzájárul az egészséges
életkörülmények javulásához.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A szabályozás adminisztratív terhei a kérelmezők számával arányosan emelkednek, de a
személyi feltételek várhatóan elegendőek lesznek a feladat ellátásához.

b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény szerint a talajterhelési díj
mértéke 2012. 02. 01. napjától 120 Ft/m3-ről 1 200 Ft/m3-re módosult. A területérzékenységi
szorzó figyelembevételével Tapolca városban a díj 3 600 Ft/m3. A nagymértékű növekmény
ellensúlyozására indokolt a kedvezményrendszer módosítása.
A jogalkotás elmaradása az érintett adózókra nagyon jelentős terhet róna.

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi,
szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételt nem igényel.

