Javaslat a talajterhelési díjról szóló 11/2015. (IX.4.) önkormányzati
rendelet módosítására
Bodorkós Ferenc polgármester
Dr. Görög István jegyző
Gerölyné Simon Csilla adóügyi előadó
Előzetes hatásvizsgálati lap
Rendelettervezet
Általános és részletes indokolás

az előterjesztést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (Mötv.) 46. § (1) és (2) bekezdései alapján nyilvános
ülésen kell tárgyalni.
nyílt szavazás, a módosító rendelettervezet elfogadásához figyelemmel az Mötv. 47. § (2) bekezdésére és 50. §-ára - a Képviselőtestület minősített többségű (az önkormányzati képviselők több mint
felének) igen szavazata szükséges.

Gencsapáti, 2017. március 6.

(: Dr. Görög István s.k. :)
jegyző

(: Gerölyné Simon Csilla s.k. :)
adóügyi előadó

Tisztelt Képviselő-testület!

A megyei kormányhivatalok a Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárának
utasítása alapján 2015. év harmadik negyedévében átfogó vizsgálat keretében vizsgálták a helyi
önkormányzatok adókat megállapító rendeleteit. Ellenőrizték, hogy a helyi önkormányzatok –
különös tekintettel a hulladékokról szóló 2012. évi CLXXXIX. törvény, az adózás rendjéről szóló 2003.
évi XCII törvény, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvény (a továbbiakban: Ktd.),
illetve az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló
2010. évi XC. törvény rendelkezéseire – a hatályos jogszabályi környezethez igazították-e az adókat
megállapító rendeleteiket.
A Vas Megyei Kormányhivatal Törvényességi Felügyeleti Osztálya a felülvizsgálatot követően jelezte,
hogy a Képviselő-testület által elfogadott a talajterhelési díjjal kapcsolatos adatszolgáltatási és
eljárási szabályokról, illetőleg az adható kedvezményekről és mentességekről szóló 14/2004. (IX.17.)
önkormányzati rendelete nem felel meg a Ktd. 12. §-ban és a 26. §-ban meghatározott
követelményeknek, és kezdeményezte új önkormányzati rendelet elfogadását.
Az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011. évi CCI. törvény 234. §-a
módosította a környezetterhelési díjról szóló fent említett környezetterhelési díjról szóló törvény
12. § (3) bekezdését, és az egységdíj mértékét 2012. február 1-jétől 1.200,-Ft/m3-ben állapította
meg. (A talajterhelési díj mértéke 2012. január 31-ig 120,- Ft/m3 volt.)
A módosítás célja az ingatlan tulajdonosai - környezetterhelés csökkentése érdekében - minél
nagyobb számban kössenek rá a rendelkezésre álló szennyvízhálózatra.
A talajterhelési díj mértékének növelése jelentős problémát okoz azon lakosok körében akik,
családi, jövedelmi körülményeik miatt a szennyvízcsatornára nem tudnak rácsatlakozni.
Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény által biztosított felhatalmazás alapján a 2015. szeptember 3-án megtartott testületi
ülésén alkotta meg a talajterhelési díjról szóló 11/2015. (IX.4.) önkormányzati rendeletét (a
továbbiakban: Rendelet), mely 2015. szeptember 15-én lépett hatályba.
A rendelet - annak ellenére, hogy a szennyvízhálózatra rá nem kötött ingatlantulajdonosok
talajterhelési díjfizetési kötelezettsége a tízszeresére nőtt - csökkentette a kedvezmények és
mentességek körét.
Az Önkormányzat pénzügyi-gazdálkodási feltételeinek javulása lehetővé teszi a kedvezmények és
mentességek körének felülvizsgálatát, a lakosok adóterheinek csökkentése érdekében.
A VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt. adatszolgáltatása alapján felülvizsgáltuk a
kedvezmények és mentességek körét, és az alábbi javaslatot tesszük a Tisztelt Képviselő-testület
számára.
1.

A Képviselő-testület - a korábbi évi 5 m3-es vízfogyasztás helyett – biztosítson díjmentességet
azon ingatlantulajdonosok számára, akik vízfogyasztása nem lépi túl az évi 10 m3-t.

2.

A Képviselő-testület az építkezések az önerős építkezések támogatása érdekében biztosítson
díjmentességet annak, aki a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez
használja fel, és ezt a tényt az építési hatóság igazolja.

3.

A Képviselő-testület növelje az Önkormányzat által biztosított kedvezmények körét, az
alábbiak szerint:

a)

b)

biztosítson 50 %-os díjkedvezményt azok számára, ahol a családban az egy főre jutó
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300
%-át, egyedül élő, egyedül álló és a gyermekét egyedül nevelő szülő esetén a 350 %-át;
biztosítson 50 %-os díjkedvezményt azon kibocsátó számára, ahol az elkülönített
vízmérővel ellátott fogyasztási helyen 5 db-ot meghaladó ló, 50 db-ot meghaladó
sertés, illetve 2000 db-ot meghaladó baromfitartás történik, és a vízfogyasztás az
állattartást szolgálja.

A módosítás keretében pontosításra került a Rendelet 4. §-a, mely szerint a Képviselő-testület
mentességet biztosít azon kibocsátó számára, aki a közcsatornára az adott év december 31-ig ráköt,
és a rákötés megtörténtét a rákötést követő 15 napon belül hitelt érdemlően igazolja az
önkormányzati adóhatóság felé.

Tisztelt Képviselő-testület!
Kérjük a Képviselő-testületet az előterjesztést megtárgyalására, és a módosító rendelet
elfogadására.

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
A talajterhelési díjról szóló 11/2015. ((IX.4.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
önkormányzati rendelethez

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. § (1) bekezdése alapján 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.
A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján, a hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a)

b)
c)

a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa)
társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab)
környezeti és egészségi következményeit,
ac)
adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható
következményeit, és
a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A rendelet megalkotásának szükségessége, elmaradásának várható következménye
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktd.) 21/A §-nak (2)
bekezdésében, és a 26. §. (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatnak
rendeletalkotási kötelezettsége van.
A Ktd. 26. § (4) bekezdése alapján a települési önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal
kapcsolatban a 12. §-ban meghatározott általány megállapításának szempontjait, valamint a 21/A. §ban meghatározottakat.
A Ktd. 21/A. § (2) bekezdése alapján 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.

Az Önkormányzati rendelet hatásai
Társadalmi, gazdasági, költségvetési
hatások:

A díjmentesség és díjkedvezmények biztosítása
következtében az adózók terhei is csökkennek.
A
rendelet
módosítása
következtében
az
Önkormányzat talajterhelési díj bevétele csökken,
mely bevételt az Önkormányzatnak környezetvédelmi
célokra kell felhasználnia.

Környezeti és egészségügyi hatások:

A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása
nincs.

Adminisztratív hatások:

A rendelet módosítását a település honlapján
ismertetni kell a község lakosaival.

Az önkormányzati rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:

A rendelet végrehajtásához az Önkormányzat
megfelelő intézményrendszerrel rendelkezik.
A meglévő állományi létszámban a személyi,
szervezeti, tárgyi feltételek adottak.

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testületének
../2017. (III.16.) önkormányzati rendelete
A talajterhelési díjról szóló 11/2015. (IX.4.) önkormányzati rendelet módosításáról

Gencsapáti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva, az Ügyrendi, közművelődési, Sport és Civil kapcsolatok Bizottság
véleményének kikérésével az alábbiakat rendeli el:

1. §
A talajterhelési díjról szóló 11/2015. (IX.4.) önkormányzati rendeletet (a továbbiakban:
Rendelet) 3. § b) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
Mentes a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól,
„3. § b)

akinek az éves vízfogyasztása nem lépi túl a 10 m3-t;"

2. §
A Rendelet 3. § d) ponttal egészül ki:
Mentes a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól,
"3. § d)

aki a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel,
és ezt a közszolgáltató igazolja."

3. §
A Rendelet 4. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„4. §

Mentes a rákötés évének első napjától a talajterhelési díj megfizetése alól
az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt, és a
rákötés megtörténtét 15 napon belül hitelt érdemlően igazolja az
önkormányzati adóhatóság felé.”

4. §
A Rendelet új alcímmel és 4/A. §-al egészül ki:
Díjkedvezmények
„4/A. § (1)

Kérelem alapján az adóhatóság 50 %-os díjkedvezményt biztosít azon
kibocsátó számára, akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át, egyedül álló,
egyedül élő és gyermekét egyedül nevelő szülő esetén 350 %-át nem
haladja meg."

"4/A. § (2)

Nyilatkozata alapján 50 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a kibocsátót, azon
elkülönített vízmérővel ellátott fogyasztási helyen, ahol gazdasági haszon
céljából folytat állattartó tevékenységet, és a vízfogyasztás az állattartást
szolgálja.”

5. §
Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, a rendelet rendelkezéseit a 2016. évre
vonatkozó talajterhelési díj bevallásokra is alkalmazni kell.

Gencsapáti, 2017. március 14.

(: Bodorkós Ferenc :)
polgármester

(: Dr. Görög István :)
jegyző

Kihirdetési záradék:
Jelen rendelet kihirdetése az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
7/2013. (III.22.) önkormányzati rendelet 28. § (5) bekezdése alapján a Polgármesteri Hivatal
hirdetőtábláján 2017. március 16-án kihirdetésre került.

(: Dr. Görög István :)
jegyző

A talajterhelési díjról szóló 11/2015. (XI.4.) önkormányzati rendelet módosításának
indokolása

1. Általános indokolás
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A §-nak (2) bekezdésében, és a 26. §.
(4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatnak rendeletalkotási
kötelezettsége van.

2. Részletes indokolás
Az önkormányzat illetékességi területén azon kibocsátók száma, akik nem kötöttek rá működő
szennyvízrendszerre a VASIVÍZ Vas Megyei Víz- és Csatornamű Zrt. adatszolgáltatása alapján 2016.
évben 85 fő.
Az adatszolgáltatás alapján 2016. évben 7 ingatlanrákötés történt.
A rendelet módosítása várhatóan a talajterhelési díj bevétel csökkenését eredményezi, mely
bevételt az Önkormányzatnak környezetvédelmi célokra kell felhasználnia.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 2012. február 1-i változása miatt azon
kibocsátók, akiknek anyagi lehetőségeik nem tették lehetővé a szennyvízcsatornára történő rákötés
egyszeri jelentősebb összegű kiadásának finanszírozását, azoknak a talajterhelési díjfizetési
kötelezettség nagyságrenddel megemelkedett, ezzel komoly anyagi problémát okozott a rá nem
kötött ingatlantulajdonosok számára.
A talajterhelési díj összegének kibocsátónkénti jelentős emelkedése miatt célszerű a korábbiakhoz
képest a kedvezményezettek körét bővíteni.
A rendelkezésünkre álló adatok alapján 22 fő vízfogyasztása volt 2016-ban 5 m3 alatti. Fenti
kedvezményezetti körön túl 50 %-os díjkedvezményt biztosít az Önkormányzat a meghatározott
jövedelemmel rendelkezők, az állattartó tevékenységet folytatók számára.

