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Tisztelt Képviselő-testület!
A talajterhelési díjról szóló 52/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:
Rendelet) felülvizsgálatánál megállapításra került, hogy egy már hatályát vesztett magasabb
szintű jogszabályi hivatkozást tartalmaz, ezért módosítása vált szükségessé.
A Rendelet 5. §-ában az adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok kerültek részletezésre. A
közszolgáltató adóhatósági megkeresésre adatszolgáltatásra kötelezett többek között a
locsolási kedvezményről, azaz a környezethasználó által locsolásra felhasznált víz m3-ben
megjelölt mennyiségéről. A talajterhelési díj alapját csökkenteni lehet a locsolásra felhasznált
víz mennyiségével, az erre irányuló igényt a gyakorlatban az ügyfelek jelzik a bevallásukban.
A tényállás tisztázása, ill. ellenőrzési eljárás során előfordulhat, hogy egyedi ügyekben
megkeresést kell küldeni a közszolgáltató részére, ezért fontos ezen jogszabályi kitétel
pontosítása. Időközben a kedvezmény igénybevételét biztosító jogszabály hatályon kívül
helyezésre került, de az továbbra is szabályozásra került a víziközmű-szolgáltatásról szóló
2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.)
Korm. rendelet 63. § (6) bekezdésének d) pontjában. Javaslom, hogy jelen kitétel a változó
jogszabályi környezet miatt merev hivatkozás nélkül kerüljön feltüntetésre a helyi
rendeletben.
Hasonló pontosítás illetve un.: rugalmas hivatkozás indokolt rendeletünk 6. § (2) és (3)
bekezdése esetében is, a jelenleg alkalmazott merev hivatkozás helyett, mivel a jelenleg
hatályos helyi szabályozás egyrészt merev hivatkozással utal a törvény 21/B. § (2)
bekezdésére majd – felemás módon – a következő bekezdésben egy az egyben megismétli a
törvény 21/B. § (3) bekezdését, amely ismétlés a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.
(XII. 14.) IRM rendelet szerint egyébként is kerülendő. Ezen okok miatt a rendelet 6. § (2)
bekezdésének módosítását egyúttal a (3) bekezdés hatályon kívül helyezését javaslom.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján elvégeztük a rendelet
módosítás előzetes hatásvizsgálatát, amelynek eredménye a 3. sz. mellékletként csatolt
"Hatásvizsgálati lap"-on kerül bemutatásra.
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását és a
jelen előterjesztés 1. sz. mellékleteként csatolt rendelet-tervezet szíves elfogadását.
Az előterjesztést a Képviselő-testület döntési hatáskörben tárgyalja, a rendelet-tervezet
elfogadása Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 50. §a alapján minősített többséget igényel.
Budapest, 2020. október 26.
Marótiné Sipos Ildikó
osztályvezető
az előterjesztés készítője
Mellékletek:
1. melléklet: Rendelet-tervezet + indokolás
2. melléklet: Segédlet (rendelet tükör)
3. melléklet: Előzetes hatásvizsgálati lap

Bese Ferenc
polgármester
előterjesztő
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1. 1. sz. melléklet
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
..…./…. (……..) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 52/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testülete a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. § Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének a
talajterhelési díjról szóló 52/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban
Rendelet) 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő bekezdés lép:
(5. § (1) A közszolgáltató az önkormányzati adóhatóság megkeresésére köteles 15 napon
belül, díjmentesen nyilvántartása alapján adatot szolgáltatni a )
„c) locsolásra felhasznált víz m3-ben megjelölt mennyiségéről,”
2. § A Rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe az alábbi bekezdés lép:
„(2) A talajterhelési díjból származó bevétel a környezetterhelési díjról szóló törvény
vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak szerint használható fel.”
Záró rendelkezések
3. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 6. § (3) bekezdése.
(2) Ez a rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.

dr. Szabó Tibor
jegyző

Bese Ferenc
polgármester

Záradék:
A rendelet-tervezet 2020. ………....-n az Önkormányzat hivatalos hirdetőtábláján
kifüggesztésre, az Önkormányzat hivatalos honlapján közzétételre került.
Budapest, 2020. …………
A jegyző nevében eljáró:

Vittmanné Gerencsér Judit
osztályvezető-helyettes
Szervezési, Ügyviteli és Személyzeti Osztály
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Indokolás
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
a talajterhelési díjról szóló 52/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló
..…./…. (……..) önkormányzati rendelethez
ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS
A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezethasználóknak a
környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a
környezet és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érekében került
megalkotásra a környezetterhelési díjról szóló törvény.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, (a továbbiakban: Törvény)
háromféle környezetterhelési díjat vezet be. A levegőterhelési és a vízterhelési díjjal
kapcsolatos adóztatási feladatokat az állami adóhatóság látja el. A talajterhelési díjjal
kapcsolatos szabályok is kettéváltak. Az un. vízjogi engedély alapján végzett tevékenységhez
kapcsolódó adóztatást az állami adóhatóság, míg a helyi vízgazdálkodási hatósági
engedélyezés alapján létesített szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó adóztatási feladatokat az
illetékes önkormányzatok adóhatóságai látják el.
A Törvény felhatalmazást adott a települési önkormányzatoknak, hogy rendeletben
szabályozzák a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjra
vonatkozó részletszabályokat. (díjkedvezmény, díjmentesség kérdéskörei, adatszolgáltatási és
eljárási szabályok)
RÉSZLETES INDOKOLÁS
1. §-hoz
A 2014. december 11-ig volt hatályban az állami tulajdonú víziközmű igénybevételével
összefüggő locsolási kedvezményről szóló 8/2000. (X.18.) KöViM rendelet, ezért szükségessé
vált a rendeletből történő kivezetése. A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX.
törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 63. §
(6) bek. d) pontja részletezi a lakosságot érintő locsolási kedvezményi lehetőséget. Tekintettel
arra, hogy a jogszabályi környezet gyakran változik, ezért célszerű a jogszabályhely
megjelölése nélküli feltüntetés a helyi rendeletben.
2. §-hoz
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/B §-a határozza meg, hogy a
beszedett talajterhelési díj a települési önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét
képezi, amely kizárólag a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére
használható fel. Korábban a törvény 21/B § (2) bekezdése, 2015. január 1-jétől pedig a 21/B §
(3) bekezdése részletezi a konkrét felhasználási célt. Tekintettel arra, hogy a talajterhelési díj
rendeletnek mindig is a környezetterhelési díjról szóló törvényen kell alapulnia, ezért a
felhasználási cél kötelme jogszabályhely feltüntetése nélkül került a rendelet módosítási
javaslatba.
3. §-hoz
E szakasz a rendelet hatályba léptetéséről rendelkezik.
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2. sz. melléklet
SEGÉDLET
a „Javaslat a talajterhelési díjról szóló 52/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet
módosítására” című előterjesztéshez
Budapest Főváros XXIII. ker. Soroksár Önkormányzat Képviselő-testületének
52/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
Hatályos szöveg

Tervezett módosítás utáni szöveg

„ 5. § (1) A közszolgáltató az önkormányzati
adóhatóság megkeresésére köteles 15 napon
belül díjmentesen nyilvántartása alapján
adatot szolgáltatni a
…
c)
az
állami
tulajdonú
víziközmű
igénybevételével
összefüggő
locsolási
kedvezményről szóló 8/2000. (X.18.) KöViM
rendelet alapján locsolásra felhasznált víz m3ben megjelölt mennyiségéről,”

„ 5. § (1) A közszolgáltató az önkormányzati
adóhatóság megkeresésére köteles 15 napon
belül díjmentesen nyilvántartása alapján
adatot szolgáltatni a
…
c) a locsolásra felhasznált víz m3-ben
megjelölt mennyiségéről,”

„6. § …

6. § …

(2) A bevétel a törvény 21/B § (2) (2) A talajterhelési díjból származó bevétel a
bekezdésében meghatározottakra használható környezetterhelési díjról szóló törvény
fel.
vonatkozó rendelkezéseiben meghatározottak
szerint használható fel.”
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3. sz. melléklet

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §- a alapján

A tervezett jogszabály várható következményei:
Társadalmi hatásai:

Gazdasági, költségvetési hatásai:
Környezeti és egészségügyi
következmények:
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
A jogszabály megalkotásának
szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei:

Az alapul szolgáló jogszabályok megszűnt
rendelkezéseinek módosítását tartalmazó
rendelet nem érinti a környezethasználók
bevallási kötelezettségét, ezért társadalmi
hatása nincs.
A rendelet módosításának nincs gazdasági és
költségvetési hatása.
A rendelet módosításának nincs környezeti
és egészségügyi következménye.
Adminisztratív terhet növelő tényezője nincs
a rendelet módosításának.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. tv.
22. § (1) bekezdése értelmében intézkedni
szükséges az elavult, szükségtelenné vált
jogszabályi rendelkezések hatályon kívül
helyezéséről.

