Előterjesztés
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2019. november 21-i ülésére
6. napirend: A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet módosítása
Tisztelt Képviselő-testület!
Taszár Község Önkormányzati Képviselő-testülete a 3/2014.(II.12.) önkormányzati
rendeletével alkotta meg a talajterhelési díjról szóló rendeletét, amelyet a 13/2015.(VIII.14.)
önkormányzati rendelettel módosított.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 26. § (4)
bekezdése felhatalmazza a települési önkormányzat képviselő-testületét, hogy rendeletben
állapítsa meg a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjjal összefüggő kötelezettségeket.
A Ktd. 12.§ szakasza határozza meg a talajterhelési díj mértékének megállapítását. A helyi
rendeletben a jelenleg hatályos jogszabályban meghatározott konkrét összeg került
megállapítása, amely Taszár esetében 1800,- Ft/m3.
A Kdt 21/A. § (2) bekezdése szerint a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási,
befizetési, ellenőrzési, adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és
mentességek eseteit a települési önkormányzat rendeletben állapítja meg.
A hatályos rendelet díjkedvezményeket állapított meg a kibocsátó jövedelmi viszonyai
alapján. Taszár település csatornahálózata kiépített. Elenyésző azok száma, akik a rendszerre
nem kötöttek rá, és ennek oka elsősorban az érintettek anyagi és szociális helyzete.
A rendelet-tervezet javaslatot tesz arra, hogy a díjkedvezmény helyett a mentesség eseteit
határozza meg a képviselő-testület az alábbiak szerint:
„4. § (1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a természetes személy,
a) aki egyedül él, és kizárólag özvegyi, öregségi nyugdíj ellátásban, rehabilitációs, vagy
időskorúak járadékában részesül,
b) egyedül él, és a bevallás időpontját megelőző évben szerzett összes nettó jövedelme
alapján számított egy havi átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,
c) akinek ingatlana kizárólag kerti csappal rendelkezik, és az erre vonatkozó nyilatozatot
a talajterhelési díj bevallásakor csatolja,
d) akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 36 m3-t.
A mentesség igazolására a szolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóság számára
megküldött éves kimutatás szolgál.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt a)-c) pontja szerinti mentességeket a bevallás szabályszerű
kitöltésével és a megfelelő igazolások csatolásával lehet érvényesíteni.
(3) Mentesül a tárgyévi talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó, aki
rendelkezésre álló közcsatornára a tárgyévben ráköt.”

Általános indoklás:
Az előterjesztés tartalmazza.
Részletes indoklás
1. §
2. §

A talajterhelési díj fizetés alól mentesség eseteit határozza meg a természetes
személyek esetében.
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.

A rendeletalkotás kapcsán elvégzett előzetes hatásvizsgálatról, a Jat. 17.§. (2) bekezdése
alapján az alábbiak szerint tájékoztatom a Tisztelt Képviselő-testületet.
Előzetes hatásvizsgálati lap
1.
1.1.
1.2.

1.3.
2.
3.

4.

A jogszabály-tervezet hatásai
Várható társadalmi hatások:
A rendelet módosításával az érintett lakosság terheli mérséklődnek.
Várható gazdasági, költségvetési hatások:
A tervezetnek gazdasági hatása nincs. A mentesség esetei csökkentik a lakosság
terheit, ezzel együtt az önkormányzat bevételét is.
Várható környezeti hatások és egészségi következmények:
A rendelet módosításának környezeti és egészségügyi hatása nincs.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
Adminisztratív terheket nem befolyásol.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következménye:
A rendelet módosításával az önkormányzat a lakosság érdekeinek szem előtt
tartásával él a törvény által biztosított lehetőséggel, és a mentességek eseteit
rendeletében szabályozza.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: a rendelet módosítása többlet feltételt nem igényel.

Taszár, 2019. november 12.
Keszthelyi Tiborné
jegyző
-tervezetTaszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2019.(………) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 3/2014.(II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról
Taszár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §
Taszár Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014.(II.12.) önkormányzati rendelete
(a továbbiakban: Ör.) 4. § helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. § (1) Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a természetes személy,
b) aki egyedül él, és kizárólag özvegyi, öregségi nyugdíj ellátásban, rehabilitációs, vagy
időskorúak járadékában részesül,
b) egyedül él, és a bevallás időpontját megelőző évben szerzett összes nettó jövedelme
alapján számított egy havi átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének kétszeresét,
e) akinek ingatlana kizárólag kerti csappal rendelkezik, és az erre vonatkozó nyilatkozatot
a talajterhelési díj bevallásakor csatolja.
f) akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 36 m3-t.
A mentesség igazolására a szolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóság számára
megküldött éves kimutatás szolgál.
(2) Az (1) bekezdésben foglalt a)-c) pontja szerinti mentességeket a bevallás szabályszerű
kitöltésével és a megfelelő igazolások csatolásával lehet érvényesíteni.
(3) Mentesül a tárgyévi talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól az a kibocsátó, aki
rendelkezésre álló közcsatornára a tárgyévben ráköt.”
2. §
Ez a rendelet 2020. január 1. napjával lép hatályba.
Varjas András
polgármester

Keszthelyi Tiborné
jegyző

