Rákócziújfalu Község Jegyzőjétől
ELŐTERJESZTÉS
a talajterhelési díjról szóló 17/2013. (XI.25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Tisztelt Képviselő-testület!
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (2) bekezdése szerint a
fizetendő talajterhelési díj alapja a felhasznált, méréssel igazolt víz mennyisége. Egyedi
felhasználás esetén, amikor nem mérhető az ingatlanon felhasznált víz mennyisége, helyi
rendeletben kell megállapítani a díjképzés alapját képező átalánydíj mértékét.
Településünkön 15 db olyan ingatlan található, amelyik nem rendelkezik önálló vízbekötéssel.
Az ivóvíz szolgáltatónk arra vállalt kötelezettséget, hogy az önkormányzatot megillető
koncessziós díj terhére, valamennyi ingatlanra a vízmérő aknáig bevezeti a vizet.
Mivel a fent idézett törvény előírja a Képviselőt-estület szabályozási kötelezettségét, ezért a
talajterhelési díjról szóló rendelet módosítására teszek javaslatot az előterjesztésem melléklete
szerint.
HATÁSVIZSGÁLAT
Rákócziújfalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díj
módosításáról szóló rendelet-tervezethez
1. Társadalmi-gazdasági, költségvetési hatása:
Azon ingatlanok esetében is megállapítható a fizetendő talajterhelési díj mértéke,
amelyek nem rendelkeznek mérősítéssel. 2014 évben költségvetési hatása nincs a
szabályozásnak, mivel ez év december 31-ig mentességet állapított meg a Képviselőtestület a szennyvíz csatornára rákötőknek.
2. Környezeti és egészségi hatása, következményei:
Nincs.
3. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:
Nincs.
4. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei:
Az átalánydíj megállapításának elmaradása mulasztásos törvénysértést idézne elő.
5. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek:
Rendelkezésre állnak.

Általános indokolás a rendelet-tervezethez:
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény előírásai értelmében a
talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége abban az esetben is fennáll, ha az ingatlan
vízellátása egyedi, nem mérősített. A helyben alkalmazandó átalány mértékét az állami
tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi
csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló 47/1999. (XII.28.) KHVM rendelet 2.
számú melléklete figyelembe vételével a talajterhelési díjról szóló helyi rendeletben kell
megállapítani.
Részletes indokolás a rendelet-tervezethez:
1. §: A talajterhelési díj meghatározásának módját szabályozza, mérősítés hiányában az
alkalmazandó átalány megállapításával.
2. §: A rendelet hatályba lépését szabályozza. A módosítás beépülésével az alaprendelet
szövegébe, a módosító rendelet hatályát veszti.
Rákócziújfalu, 2014. szeptember 10.
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