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FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 

 

Ügyiratszám: 5457-4/2015. 
Ellenőrizte:                                             (jegyző) 

Pénzügyileg látta:                        (osztályvezető) 

Ügyintéző: dr. Rónai István Megtárgyalja: Képviselő-testület 

Előterjesztő: Dr. Tóth Lajos polgármester Előzetesen tárgyalja: Pénzügyi és Ügyrendi 

Bizottság 

A döntéshez egyszerű       - 

                     minősített     X      többség szükséges 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni      X 

Az előterjesztést zárt ülésen kell tárgyalni        - 

Az előterjesztés zárt ülésen tárgyalható            - 

A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre kell bocsátani      - 

Melléklet:                         -         

Függelék:                          -           

Az előterjesztés kapcsán érintettségét jelezte: - képviselő 

Az előterjesztés a Képviselő-testület munkaterv szerinti           rendkívüli         ülésére készült. 

 

TERVEZET 

FELSŐZSOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…./2015. (…) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

A TALAJTERHELÉSI DÍJ HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 21/2015. (IX. 21.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 22/2014. (X. 22.) önkormányzati rendelet 20. § (3) bekezdés a) pontjában és (7) bekezdés e) 

pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Felsőzsolca Város Önkormányzat Képviselő-

testülete Pénzügyi Bizottsága és Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével a következőket 

rendeli el: 

 

1.§  A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 21/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

„A rendelet hatályát a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a 

továbbiakban: Ktd.) 2. § rendelkezése a Ktd. 11. § (1) bekezdésének figyelembevételével 

határozza meg.” 

 

2. §   A Rendelet 2. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:  

 

 „(1) A talajterhelési díj mértékét és alapját a Ktd. 12. § határozza meg. 

- X 
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 (2)  Mérési lehetőség hiányában a talajterhelési díj 30 l/fő/nap átalány vízfogyasztás 

alapulvételével kerül megállapításra.” 

 

  

3. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép 

hatályba. 

 (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése 2016. január 1. napján lép hatályba.  

 

 

DR. PATAKI ANETT S. K. DR. TÓTH LAJOS S. K. 

jegyző polgármester 



 

 

Indokolás 
 

Általános indokolás: 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A talajterhelési díj helyi szabályairól szóló 21/2015. (IX. 21.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) célja, hogy a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv. 11. § 

(1) bekezdésében meghatározott személyi kört (kibocsátók) talajterhelési díjfizetésre kötelezze. 

„A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre 

álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés 

hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.” 

Az átalány megállapítása arra szolgál, hogy azok a kibocsátók, akik nem rendelkeznek mérési 

lehetőséggel egy meghatározott vízfogyasztás alapján tegyenek eleget díjfizetési 

kötelezettségüknek., így azokra a személyekre is kivethetővé válik a talajterhelési díj, akik nem 

rendelkeznek ivóvíz szolgáltatással, vagy akiknél ez a szolgáltatás kizárásra került. 

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban: Kormányhivatal) ajánlása az 

volt az átalány megállapításával kapcsolatban, hogy ne törvényi hivatkozás útján, hanem a 

képviselő-testület általi egyszerű l/fő/nap meghatározással kerüljön rögzítésre. A 30 l/fő/nap az 

állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi 

csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendeletben 3. számú 

melléklete szerint a közkifolyókon fogyasztott víz átlagmennyiségeként került meghatározásra, amit 

mint átlagmennyiséget indokolt használni továbbra is a rendelkezés megalkotásánál. 

A Kormányhivatal iránymutatása alapján a rendelet hatályának meghatározása is módosításra kerül. 

A rendelet 6. § (1) bekezdésében szereplő mentesség az alábbi módon rendelkezik: 

„Rászorultsági alapon mentesül a díjfizetési kötelezettség alól az a háztartásában egyedül élő 

személy, aki 

a) időskorúak járadékában, vagy 

b) aktív korúak ellátásában részesül.” 

A fentiekből látható, hogy az átalány szabályozottságát és alkalmazhatóságát az alkalmazott 

mentesség nem üresíti ki. 

Az átalány alkalmazása egy új személyi kört von be a díjfizetésre kötelezettek köré, ezért annak 

alkalmazhatóságára – tekintettel arra, hogy évközi módosítás naptári éven belül nem súlyosbíthatja 

az adóalanyok adóterheit – 2016. január 1. napjától nyílik lehetőség, 

 

 Részletes indokolás: 

 

1. §-hoz: 

A rendelet hatályát határozza meg.  

 

2. §-hoz: 

A talajterhelési díj mértékére és alapjára tartalmaz hivatkozást, valamint mérési lehetőség 

hiányában a talajterhelési díj alapját képező átalányt határozza meg. 

 

3. §-hoz: 

A rendelet hatályba lépéséről tartalmaz rendelkezéseket. 

 

Felsőzsolca, 2015. október 22. 

  Dr. Tóth Lajos 

    polgármester 



 

 

Hatásvizsgálati lap 
A TALAJTERHELÉSI DÍJ HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 21/2015. (IX. 21.) ÖNKORMÁNYZATI 

RENDELET MÓDOSÍTÁSÁHOZ 

 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 

 

 

I. Várható társadalmi hatások 

 A rendeletnek közvetlen társadalmi hatása nincsen. 

 

II.  Várható gazdasági, költségvetési hatások  

A rendeletben foglaltaknak közvetlen gazdasági hatásaként a talajterhelési díjat fizetők 

körének emelkedése nyomán az önkormányzati bevételek kis mértékű növekedése várható. 

 

III.  Várható környezeti hatások 

 A rendeletben foglaltak végrehajtásának közvetlen környezeti hatása, hogy ösztönzi a 

kibocsátókat, hogy minél többen rácsatlakozzanak a közműcsatornára, így a talaj terhelése 

csökken. 

 

IV.  Várható egészségi következmények 

 A rendeletben foglaltak végrehajtásának egészségügyi következménye nincs. 

 

V.  Adminisztratív terheket befolyásoló hatások  

 A rendelet végrehajtása nem okoz adminisztratív többletterhet.  

 

VI. A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A rendelet módosításának célja, hogy azok a kibocsátók, akik nem rendelkeznek mérési 

lehetőséggel egy meghatározott vízfogyasztás alapján tegyenek eleget díjfizetési 

kötelezettségüknek. Az átalány értékének megállapítása a környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. tv. által előírt kötelezettsége az önkormányzatnak. 

 

VII. A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek  

 A rendelet végrehajtásának személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi többletterhei nincsenek. 

 

 

Felsőzsolca, 2015. október 22. 

 

 

 

  Dr. Tóth Lajos 

    polgármester 
 


