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5. napirendi pont
Nyirád Község Önkormányzata Polgármesterétől
8454 Nyirád, Szabadság u. 3.
Tel.: 88/235-001; 88/506-070; fax: 88/235-001
www.nyirad.hu; e-mail: hivatal@nyirad.hu

Ügyszám:

87-99/2015.

Előterjesztő: Sarkadi-Nagy András polgármester
Előkészítette: Lovasi Erika
jegyző
Kovács Károlyné
igazgatási ügyintéző
ELŐTERJESZTÉS
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2015. szeptember 24-i nyilvános ülésére
Tárgy:

A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatának
megtárgyalása

Tisztelt Képviselő-testület!
Az önkormányzat egyik alapjoga, hogy az önkormányzati rendeletek útján, a helyi adókról
szóló törvény keretei között megállapítsa 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 talajterhelési díjról szóló, jelenleg hatályos 6/2004. (VI.25.) önkormányzati rendelet olyan
sok ponton módosításra, kiegészítésre szorulna, hogy javaslatot teszek új rendelet
megalkotására, és a jelenlegi rendelet hatályon kívül helyezésére.
Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést
előterjesztéshez csatolt rendelettervezetet elfogadni szíveskedjenek.
Nyirád, 2015. szeptember 16.
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Tervezet
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének
……. önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról
Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország
Alaptörvénye 32. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:
1. § (1) A kibocsátó köteles a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
(továbbiakban: Ktd.) 11-14. §-aiban foglaltak alapján talajterhelési díjat fizetni.
(2) Díjfizetési kötelezettség keletkezése vagy megszűnése esetén a kibocsátó köteles 30
napon belül a változásról értesíteni az önkormányzati adóhatóságot.
(3) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 50 liter/fő/nap átalányvízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.
2. § (1) A talajterhelési díjra vonatkozóan 85 %-os díjkedvezményben részesül az a
természetes személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege a
tárgyévet követő bevallás időpontjában nem haladja meg a tárgyév utolsó napján érvényes
öregségi nyugdíj legkisebb összegének 400 %-át, egyedül élő esetén annak 500 %-át.
(2) A talajterhelési díjra vonatkozóan 75 %-os díjkedvezményben részesül az a természetes
személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem összege a tárgyévet követő
bevallás időpontjában nem haladja meg a tárgyév utolsó napján érvényes öregségi nyugdíj
legkisebb összegének 500 %-át, egyedül élő esetén annak 600 %-át.
(3) A díjkedvezmény igénybevételéhez a tárgyévet követő bevallás benyújtásával egyidejűleg
a kibocsátó köteles a saját és a háztartása jövedelmi viszonyairól nyilatkozni és ezeket
igazolni. A jövedelem típusának megfelelő igazolást vagy annak fénymásolatát a bevalláshoz
mellékletként be kell csatolni.
(4) A jövedelemszámításnál irányadó időszakra a szociális igazgatásról és szociális
ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. §-ának (2)-(5) bekezdése az irányadó.
(5) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a természetes személy, aki önhibáján kívül,
tervezési hiányosságok, vagy vezetékjog alapítás elmaradása miatt nem tudott a műszakilag
rendelkezésre álló közműre rácsatlakozni.
3. § A talajterhelési díj befizetését az önkormányzat 11748052-15733919-08800000 számú
számlájára kell teljesíteni.
4. § (1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli az önkormányzat illetékességi területén
közműves ivóvízellátást és közműves szennyvízelvezetést végző víziközmű-szolgáltatót a
rendelet hatálya alá tartozó kibocsátók vonatkozásában kibocsátónként, a szolgáltatott víz
mennyisége és a locsolási célú víz mennyisége tekintetében.
(2) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
szállítására feljogosított közszolgáltatót az elszállított szennyvíz mennyiségéről
kibocsátónként.
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(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti adatszolgáltatás benyújtási határideje a naptári év március
31. napja, mely adatszolgáltatás a naptári évet megelőző év adatait tartalmazza.
(4) Az (1) bekezdésben meghatározott adatszolgáltató a közműre rácsatlakozott kibocsátók
tekintetében köteles minden negyedévet követő hó 15. napjáig az (1) bekezdésben
meghatározott tartalommal adatot szolgáltatni, amelynek január 1. és a rácsatlakozás
időpontja közötti időszakra kell vonatkoznia.
5. § (1) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési díj
fizetésére vonatkozó díjkedvezményben és díjmentességben részesülő személyekről a jegyző
nyilvántartást vezet.
6. § (1) E rendelet 2015. október 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti Nyirád Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról
szóló 6/2004. (VI.25.) önkormányzati rendelete.
Sarkadi-Nagy András
polgármester

Lovasi Erika
jegyző
Indokolás

a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló
önkormányzati rendelettervezethez
Az 1. § rögzíti a talajterhelési díjfizetés kötelezettségét, a díjfizetési kötelezettség keletkezése
vagy megszűnése változásáról az értesítési kötelezettséget, valamint az átalány vízmennyiség
mértékét.
A 2. § határozza meg a díjkedvezmények mértékét, feltételeit és a mentességre jogosultságot.
A 3. § rögzíti, hogy a díj befizetését mely önkormányzati számlára kell teljesíteni.
A 4. § szabályozza az adatszolgáltatásra kötelezettek körét, annak módját.
Az 5. § mondja ki a jegyző nyilvántartás-vezetési kötelezettségét.
A 6. § a hatályba lépés időpontját mondja ki, valamint hatályon kívül helyezi a jelenleg hatályos,
a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletet.
HATÁSVIZSGÁLAT
a talajterhelési díjra vonatkozó eljárási és adatszolgáltatási szabályokról szóló
önkormányzati rendelettervezethez
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.
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(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 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 Nyirád községben a díj 3.600 Ft/m3. A
nagymértékű növekmény ellensúlyozására indokolt a kedvezmények bevezetése. 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.
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