
4. Napirend Ügyiratszám: 13/1452/2012.

E L Ő T E R J E S Z T É S 

a Képviselő-testület 2012. április 27-i nyilvános ülésére 

Tárgy: A talajterhelési díjról szóló rendelet megalkotása

Előterjesztő:  Császár László polgármester

Előkészítette:  Dénes Emil adócsoport vezető 

Megtárgyalja: 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.
Az előterjesztés és a jelenleg hatályos rendelet módosításának legfontosabb oka az volt, hogy 
hatályos rendeletünk tartalmazza az egységdíj mértékét, amely a kerettörvény módosítása után
már nincs összhangban a törvényi mértékkel.

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 11. § (1) bekezdése értelmében
azon fogyasztónak, aki a rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, talajterhelési díjat
kell fizetnie. 2013-ban a 2012. évi fogyasztási adatokkal történő elszámoláskor tehát már a 
megemelt talajterhelési díjat kell az érintett fogyasztóknak megfizetni, amely így jelentősen 
meghaladhatja a települési közüzemi csatornadíjak mértékét!
Erről a fontos változásról a 2011. évi talajterhelési díj bevallások kiküldésekor (2012.02.28.) 
tájékoztattuk az érintetteket, felkészülési lehetőséget adva a jelentős díjtétel legális 
elkerülésére. Ennek lehetséges módja a közcsatornára való rákötés.

Talajterhelési díjról szóló rendeletünk felépítése már nem felel meg az előírásoknak, a 
módosításokat a jogszabályszerkesztésről szóló jogszabály alapján nehéz lenne átvezetni a 
rendeleten, illetve tartalmaz magasabb szintű jogszabályban szabályozott elemeket is, ezért 
célszerű új rendeletet alkotni. 

Mindezen tények ismeretében, valamint a jogbiztonságra és az egyértelmű szabályozás 
igényére tekintettel szükségessé vált az új rendelet megalkotása, az előterjesztés előkészítése. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a határozati 
javaslatot elfogadni szíveskedjenek.



HATÁROZATI JAVASLAT

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-
testülete a talajterhelési díjról szóló rendelet-
tervezetet elfogadja és .…../2012. (..…..)
önkormányzati rendeletei közé iktatja.

Tapolca, 2012. április 12.

Császár László
polgármester



Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
/2012. ( ) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról

(TERVEZET)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. §

E rendelet hatálya Tapolca Város 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) Tapolca város közigazgatási területén a külön jogszabályban meghatározott
területérzékenységi szorzó mértéke T=3,0.

(3) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetében 95 l/fő/nap átalány-
vízmennyiség képezi a talajterhelési díj alapját.

(4) A kibocsátó a megállapított díjról évente, a tárgyévet követő év március 31. napjáig 
Tapolca Város Önkormányzata Jegyzőjéhez, mint önkormányzati adóhatósághoz (a 
továbbiakban: önkormányzati adóhatóság) tesz bevallást a rendszeresített bevallási
nyomtatványon.

(5) A talajterhelési díjfizetési kötelezettséget a bankszámlával rendelkező kibocsátónak
átutalási megbízással, a pénzforgalmi bankszámlával nem rendelkezőknek belföldi 
postautalványon a - bevallással egyidejűleg - a 11748052-15429348-03920000 számú 
önkormányzati talajterhelési díj beszedési számla javára kell teljesíteni.

(6) A talajterhelési díjjal kapcsolatos ellenőrzési és I. fokú adóztatási feladatokat az 
önkormányzati adóhatóság látja el.

3. §

(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. 

4. §

Díjmentességre és a díjkedvezményre a Ktd. előírásait kell alkalmazni. 

5. §

E rendelet 2012. május 1. napján hatályba. Hatályát veszti a talajterhelési díjról szóló
49/2004. (XI. 30.) Kt. rendelet.

Tapolca, 2012. április 27.

 Császár László  Ughy Jenőné  
 polgármester 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 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 Tervezetnek a helyi társadalmi hatása nem jelentős. 

A Tervezet jelentősebb gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet, esetlegesen 
magasabb 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 Tervezet adminisztratív terheket nem keletkeztet, figyelemmel arra, hogy a talajterhelési
díjjal kapcsolatos feladatokat eddig is az önkormányzati adóhatóság látta el.



b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei

A rendelet megalkotásának szükségességét jogszabályi változás indokolja.
A Tervezet megalkotásának elmaradása esetén a helyi rendelet nem lenne összhangban a
magasabb szintű jogi szabályozással. 

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.


