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Tisztelt Képviselő-testület! 

Békés Város Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló 15/2012. (V. 25.) 

rendeletének megalkotását indokolta, hogy a 2013. évi talajterhelési díj mértéke a központi 

szabályozás eredményeképpen tízszeresére emelkedett.  Ennek következtében szükséges 

volt áttekinteni a kedvezmények jellegét és mértékét. 

A rendelet kizárólag 2012. évi hatállyal díjkedvezményekben részesítette azokat a 

kibocsátókat, akik 2012. december 31. napjáig rákötnek a szennyvíz közcsatornára. 

Mint ismeretes, városunkban növekszik azon ingatlanok száma, amelyekben nem 

laknak életvitelszerűen, vagy ha laknak is, az éves vízfogyasztásuk minimális, éves szinten 

nem éri el a 24 m3 és ennek megfelelően nem tartották indokoltnak a közcsatornára történő 

rákötést. 

A rendeletünk nem szabályozza azt a vis major esetet, amikor csőtörés miatt jelentős 

vízelszivárgás történik az ingatlan területén, melynek tényét a tulajdonosok késve érzékelik. 

Az ilyen módon talajba került víz ténylegesen nem szennyvíz, így jogosan merül fel az 

igény elszivárgás esetén a talajterhelési díj megfizetése alóli mentességre.  

Évente néhány ilyen eset fordul elő, az Önkormányzat számára a „bevétel kiesés” 

nem jelentős, de a fogyasztónak - egyéb kára mellett - még több tízezer Ft talajterhelési 

díjfizetési kötelezettsége keletkezne úgy, hogy valójában nem szennyezte környezetét. 

Az új mentességre vonatkozó elem beemelését a rendeletünkbe a következő 

feltétekhez javasoljuk kötni: 

 Az ivóvíz szolgáltató igazolása, határozata, vagy jegyzőkönyve a csőtörés 

tényéről, benne az igazolhatóan figyelembe vehető mennyiséggel, 

 Bejelentés és a rendelkezésre álló dokumentumok benyújtása a Polgármesteri 

Hivatal Adócsoportjának. 

 

 

A fentiek alapján a talajterhelési díjról szóló 15/2012. (V. 25.) rendelet 3.§-a helyébe az 

alábbi rendelkezés lépne: 



2. 

3. § (1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági kibocsátót: 

a.) akinek ingatlana nincs a vezetékes ivóvízellátásra bekapcsolva, 

b.) akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik, 

c.) akinek az ingatlanán a vízfogyasztás a locsolási kedvezmény figyelembe vételével 

átlagosan a havi 2 m3 –t nem haladja meg, 

d.) aki 70. életévét betöltötte, feltéve, hogy a kibocsátás az általa lakott ingatlanon 

történt. 

(2) A lakossági kibocsátó – kérelemre - mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség 

alól, akinek az ingatlanán az ivóvízvezeték meghibásodása miatti szivárgás (csőtörés) tényét 

és a mentességre figyelembe vehető mennyiséget a szolgáltató jegyzőkönyvben, 

határozatban igazolja. 

(3) A (1) bekezdés d) pontjában meghatározott mentesség az életkor betöltését követő év első 

napjától vehető igénybe. 

 

Előzetes hatásvizsgálat: 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1) bekezdése alapján 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.  

a) Ennek során vizsgálni kell a rendelet valamennyi jelentősnek ítélt hatását.  

 A társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásvizsgálat: A rendelet módosításával 

lehetőséget adunk a lakosságnak arra, hogy az előre nem látható károk miatt 

többletfizetési kötelezettségük - talajszennyezés nélkül - ne keletkezzen.   

 A rendeletnek környezeti és egészségügyi hatása nincs.  

 A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

nincs.   

b) A rendelet módosításával szabályozni kívánt területre vonatkozóan a kedvezményezett 

esetek  körét bővítjük 

c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

adottak. 

 A fentiek alapján kérem a T. Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását 

és a mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

 

Békés, 2013. augusztus 21. 

  Izsó Gábor 

          polgármester 

Jogi ellenjegyző 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

…/…. (... ...)  

ö n k o r m á n y z a t i  r e n d e l e t e 

A TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 

szóló 15/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelet 

m ó d o s í t á s á r ó l 

(TERVEZET) 

 

Békés Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 

LXXXIX. törvény 21/A § (2) és 26. § (4) bekezdéseiben kapott felhatalmazás alapján, 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 11. 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § Békés Város Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 15/2012. 

(V.25.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő 

rendelkezés lép: 

 

„3. § (1) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a lakossági kibocsátót: 

a.) akinek ingatlana nincs a vezetékes ivóvízellátásra bekapcsolva, 

b.) akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik, 

c.) akinek az ingatlanán a vízfogyasztás a locsolási kedvezmény figyelembe vételével 

átlagosan a havi 2 m3 –t nem haladja meg, 

d.) aki 70. életévét betöltötte, feltéve, hogy a kibocsátás az általa lakott ingatlanon 

történt. 

(2) A lakossági kibocsátó – kérelemre - mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól, 

akinek az ingatlanán az ivóvízvezeték meghibásodása miatti szivárgás (csőtörés) tényét és a 

mentességre figyelembe vehető mennyiséget a szolgáltató jegyzőkönyvben, határozatban 

igazolja. 

(3) A (1) bekezdés d) pontjában meghatározott mentesség az életkor betöltését követő év első 

napjától vehető igénybe. 

 

2. § E rendelet 2013. szeptember 1. napján lép hatályba, és az azt követő napon hatályát 

veszti.  

 

B é k é s, 2013. augusztus 29. 

 

 

   Izsó Gábor                    Tárnok Lászlóné  

 polgármester       jegyző 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2013. augusztus...…–án 

 

Tárnok Lászlóné  

 jegyző 


