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ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére

Tárgy:

A talajterhelési díjról szóló rendelet módosítása

Előterjesztő:

Dobó Zoltán polgármester

Előkészítette:

Dénes Emil adócsoport vezető

Megtárgyalja:

Ügyrendi Bizottság
Turisztikai és Városfejlesztési Bizottság
Humán Bizottság
Gazdasági Bizottság

Meghívandó:

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.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal Építésügyi, Hatósági, Oktatási és Törvényességi
Felügyeleti Főosztály Törvényességi Felügyeleti Osztálya (a továbbiakban: Kormányhivatal)
megyei szinten felülvizsgálta célellenőrzés keretében a talajterhelési díjról szóló hatályos
önkormányzati rendeleteket.
A Kormányhivatal az ellenőrzés megállapításairól tájékoztatta a jegyzőt. Tapolca Város
Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 12/2012. (IV.27.)
önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R.) esetében az ellenőrzés törvénysértést nem
állapított meg, korrekciót csak az alábbi jogtechnikai kérdésben javasoltak:
A jelenleg hatályos rendelet szabályozza az adó megfizetésének módját a R. 2. § (5)
bekezdésében. Mivel az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 38. §-ában törvényi
szinten szabályozott az adó megfizetésének módja, ezért ezt helyi rendeletben nem kell
szabályozni, így az adott bekezdés pontosítása szükséges.
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 12/2012. (IV. 27.)
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettervezetet elfogadja és .…../2015. (..…..) számon
önkormányzati rendeletei közé iktatja.
Tapolca, 2015. november 12.
Dobó Zoltán
polgármester

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének
/2015. (
) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 12/2012. (IV. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról
(TERVEZET)

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/A. § (2) és 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a
következőket rendeli el:
1. §
Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 12/2012.
(IV. 27.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(5)

A talajterhelési díjfizetési kötelezettséget - a bevallással egyidejűleg - a 1174805215429348-03920000 számú önkormányzati talajterhelési díj beszedési számla javára
kell teljesíteni.”
2. §

E rendelet a kihirdetését követő első napon lép hatályba.

Tapolca, 2015. november 27.

Dobó Zoltán
polgármester

Ughy Jenőné
jegyző

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 módosításáról 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 nincs.
A Tervezet gazdasági és költségvetési hatásokat nem keletkeztet.
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek.
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A szabályozás adminisztratív terhei nincsenek.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A jogalkotás elmaradása törvénysértést eredményezne.
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.

