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Tisztelt Képviselő-testület!
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Főosztálya 2015. év második
félévében felülvizsgálta az illetékességébe tartozó önkormányzatok helyi adókról , valamint a
Talajterhelési díjról szóló hatályos önkormányzati rendeleteit. Az ellenőrzés a helyi adókról
szóló 5/2014. IX.26.) Ör. rendelet tekintetében törvénysértést nem állapított. A Talajterhelési
díjról szóló 10/2004. ( X.07.) Ör. esetében viszont észrevételt tettek arra vonatkozóan, hogy a
rendelet tartalmaz hatályon kívül helyezett törvényi hivatkozásokat, valamint olyan
kedvezményeket, amely feltételek megléte esetén alanyi jogon jár, és törvényi rendelkezéssel
vannak szabályozva. Önkormányzati rendelet nem tartalmazhat olyan rendelkezéseket ,
amelyek törvény , vagy egyéb magasabb rendű jogszabály rendelkezései között szerepelnek.

Általános indokolás
A talajterhelési díjról szóló LXXXIX. törvény tartalmazza a talajterhelési díjra vonatkozó
törvényi előírásokat, feltételeket. Mivel a Talajterhelési díjról szóló, jelenleg hatályos
rendeletünk több olyan jogszabályi rendelkezést tartalmaz, melyet összhangba kell hozni a
törvényi módosítással, ezért célszerű a jelenlegi rendeletek hatályon kívül helyezése, új rendelet
alkotása. Az új rendelet megalkotását a módosítási igények mennyisége miatt is szükséges
megtenni. Indokoltnak tartjuk az új rendeletben a mentességi okok közé felvenni:
- a telken csak kerti csappal, az épületben vezetékes vízzel nem rendelkezőket,
- telken lakóház építése/bontása során vizet használókat.
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Ezekben az esetekben ugyan vízfogyasztás történik, de nem valósul meg a környezet terhelése,
illetve építkezés alatt műszakilag még nem valósulhatott meg a kiépített csatornahálózatra
történő rákötés.

Részletes indokolás:
1. §. A rendelet hatályát tartalmazza.
2. § - 7. §. Tartalmazza a talajterhelési díj számlaszámát,
adatszolgáltatások határidejét, valamint a díjkedvezményeket.

mértékét, a bevallás,

8. § Hatályba léptetés időpontját szabályozza.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalni, és elfogadni szíveskedjen!

A fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre:
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Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének
............../2015. ( IX. ...... ) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról
(tervezet)
Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk
(2) bekezdésében, valamint környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.
§ (2) és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. évi törvény 13.§ 11. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el:
1. §
E rendelet hatálya Zalahaláp Község Önkormányzata közigazgatási területén arra a
környezet használóra terjed ki, aki (amely) az engedélyhez kötött környezet használata
során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a talajba (a továbbiakban:
kibocsátó).
2. §
(1) A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.)
szerinti kibocsátó az általa fizetendő talajterhelési díjat a Ktd. 3. számú melléklete
alapján állapítja meg.
(2) Zalahaláp község közigazgatási területén a külön jogszabályban meghatározott
területérzékenységi szorzó mértéke T=3,0.
(3) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 95 l/fő/nap átalányvízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.
3. §
A kibocsátó a megállapított díjról évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig
Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal jegyzőjéhez, mint önkormányzati
adóhatósághoz (a továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) tesz bevallást a
rendszeresített bevallási nyomtatványon.
4. §
A talajterhelési díjfizetési kötelezettséget a bankszámlával rendelkező kibocsátónak
átutalási megbízással, a pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkezőknek belföldi
postautalványon a - bevallással egyidejűleg - a 11748052-15429403-03920000 - számú
önkormányzati talajterhelési díj beszedési számla javára kell teljesíteni.
5. §
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A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzési és I. fokú adóztatási feladatokat az
önkormányzati adóhatóság látja el.
6. §
(1) Díjfizetési kötelezettség keletkezése, vagy megszűnése esetén a kibocsátó köteles 30
napon belül a változásról értesíteni az önkormányzati adóhatóságot.
(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a közszolgáltatót a - szolgáltatott víz és az
ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz mennyisége tekintetében tárgyévet követő év február 15. napjáig. Az adatszolgáltatásnak tartalmaznia kell a
kibocsátók egyedi azonosításához szükséges adatokat, és a talajterhelési díj
megállapításához, ellenőrzéséhez szükséges fogyasztási adatokat a tárgyévre
vonatkozóan.
7. §
(1) Mentes a talajterhelési díj fizetése alól az a kibocsátó,

a)

aki a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozása műszakilag
megvalósítható, de csak kerti csappal rendelkezik, és az épületben nincs vezetékes
víz,

b)

akinek ingatlanán jogerős építési-bontási engedély alapján azon bontási, építési
munkát végeznek és az ingatlan használatbavétele nem történt meg.

8. §
(1) E rendelet 2016. január 01. napján hatályba.
(2) Hatályát veszti a 10/2004. ( X.07.) Kt. rendelet.
Bedő Lajos Sándor

Dr. Gelencsér Ottó

polgármester

jegyző

Záradék:
A rendeletet a mai napon kihirdettem:
Zalahaláp, 2015. október….

.
dr. Gelencsér Ottó
jegyző

Előzetes hatásvizsgálat
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a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján

1.) A rendelet-tervezet címe: Zalahaláp Község Önkormányzata Képviselő-testületének ....../2015.
(IX….) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról.

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 képviselőtestületét tájékoztatni kell. [...]
2.) A rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:
(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 önkormányzati rendelet tervezetében ( továbbiakban: Tervezet )
foglaltak várható hatásai - a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében - az
alábbiak szerint összegezhetők:
A hatályos rendelet egyes rendelkezései nem felelnek meg a jogszabályi előírásoknak. A
rendelet felülvizsgálatára a Kormányhivatal jelzése alapján kerül sor. A rendelet 2004
évi megalkotását követően nem került felülvizsgálatra , ezért az időközben bekövetkezett
jogszabályi változások miatti módosítási igény jelentős , ezért a rendelet hatályon kívül
helyezése mellet új rendelet megalkotása szüksége. A rendelet alkotás elmaradása esetén
a törvényességi felhívás kibocsátása várható.

a) Fentiek alapján a rendelet-tervezet valamennyi jelentősnek ítélt hatása
aa) A társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai
Társadalmi hatása nincs, a díj mértéke nem változik. A rendelet megalkotásának gazdasági,
költségvetési hatása nincs.
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ab) Környezeti és egészségi következményei
A rendelet megalkotásának környezeti, egészségügyi következménye nincs.
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
Adminisztratív terhet befolyásoló hatása nincs, mivel a díjfizetésre kötelezettekre kirótt
előírásokat módosítani nem kell, egyedi határozatokat nem kell hozni.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A jelenleg hatályos Talajterhelési díjról szóló rendeletünk több olyan rendelkezést tartalmaz,
melyet összhangba kell hozni az időközben bekövetkezett jogszabályi módosításokkal, ezért
célszerű a jelenlegi rendelet hatályon kívül helyezése, és a talajterhelési díjra vonatkozó új
rendelet megalkotása.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak.
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