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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Békés Megyei Kormányhivatal II. félévi ellenőrzési ütemtervében szerepelt a helyi 

önkormányzatok helyi adórendeleteinek, valamint a talajterhelési díjról szóló rendeleteinek 

felülvizsgálata. A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 132. § (1) bekezdés k) pontja alapján a Békés Megyei Kormányhivatal, Építésügyi, 

Hatósági, Oktatási és Törvényességi Felügyeleti Főosztálya szakmai segítségnyújtás 

keretében a talajterhelési díjról szóló 15/2012. (V. 25.) önkormányzati rendelet 

(továbbiakban rendelet) módosítását kérte, a módosításra megadott határidő 2015. 12. 31. 

napja. 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. (Jat.) törvény 3. §-a az alábbiak szerint rendelkezik:  

„3. § Az azonos vagy hasonló életviszonyokat azonos vagy hasonló módon, szabályozási 

szintenként lehetőleg ugyanabban a jogszabályban kell szabályozni. A szabályozás nem lehet 

indokolatlanul párhuzamos vagy többszintű. A jogszabályban nem ismételhető meg az 

Alaptörvény vagy olyan jogszabály rendelkezése, amellyel a jogszabály az Alaptörvény 

alapján nem lehet ellentétes.” 

 

A rendelet áttekinthetősége és könnyebb alkalmazhatósága végett a talajterhelési díjról szóló 

15/2012. (V. 25.) önkormányzati rendeletet hatályon kívül helyezzük, és a helyi szinten 

szabályozható rendelkezésekre új rendeletet alkotunk.  

A talajterhelési díjjal kapcsolatosan a 2014. éves bevallások alapján az alábbi adatokat 

tartjuk nyilván:  

 fogyasztási helyek száma: 586 db 

 nem tartozik a díj hatálya alá (pl: tűzcsap, szökőkút): 13 db 

 igazolás, hogy a csatlakozó vezetékre nem tud rákötni: 30 db 

 24 m3 feletti fogyasztások: 79 db, ebből 4 db új rákötés valósult meg 2014. évben 
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 24 m3 alatti fogyasztások (rendeleti mentes): 463 db, (ebből 276 db ingatlannál 0 m3 

a fogyasztás) 

 kerti csappal rendelkező kibocsátók száma: 16 db  

 

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 hatás: nincs.  

 A tervezett önkormányzati rendeletnek adminisztratív terheket befolyásoló hatása 

nincs.   

 A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek adottak. 

A jogszabály megalkotásának elmaradása törvényességi felhívást vonhat maga után.  

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 18. § alapján az előterjesztésben kifejtettek a 

jogszabály indokolása is. 

 

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

mellékelt rendelet-tervezet elfogadását. 

Békés, 2015. november 25. 

 

Izsó Gábor 

polgármester 

 

Jogi ellenjegyző 

 

 

Pénzügyi ellenjegyző 
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BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 

KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

 

A talajterhelési díjról szóló …/…... (…... …...) 

önkormányzati  rendelete  

 

(TERVEZET) 

 

Békés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében és a 26. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a Magyarország 

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

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1.§ (1) Adatszolgáltatási kötelezettség terheli az Alföldvíz Zrt-t a rendelet hatálya alá tartozó 

kibocsátókra vonatkozóan a szolgáltatott víz mennyisége, az ivóvízvezeték meghibásodása 

következtében elszivárgott víz, a külön vízmérőn mért locsolási célú víz mennyisége, 

valamint a csatornára való rácsatlakozók köre tekintetében. 

(2) az (1) bekezdés szerinti adatszolgáltatást a tárgyévet követő év február 15. napjáig kell 

teljesítenie az adatszolgáltatásra kötelezettnek.  

 

2.§ (1) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és megfizetnie a 

(2) bekezdésben megjelölt számlára a tárgyévet követő év március 31. napjáig.  

(2) A talajterhelési díjat az önkormányzati adóhatóság 11998707-04606811-10000551 számú, 

talajterhelési díj beszedési számla megnevezésű számlájára kell teljesíteni.  

(3) Az önkormányzati adóhatóság a talajterhelési díj számláján rendelkezésre álló összeget a 

befizetést követő hónap 10. napjáig a környezetvédelmi alap javára átutalja. 

 

3.§ Mentes a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól a természetes személy 

 

a) akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik, vagy 

b) akinek az ingatlanán a vízfogyasztás átlagosan a havi 2 m3 –t nem haladja meg. 

 

4. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

(2) Hatályát veszti Békés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról 

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

 

Békés, 2015. december 02. 

 

 

   Izsó Gábor sk. Tárnok Lászlóné sk. 

 Polgármester                                                                jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2015. december … 

 

 

Tárnok Lászlóné sk. 

   jegyző  


