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Tisztelt Képviselő-testület!
Az Országgyűlés az egyes törvények Alaptörvénnyel összefüggő módosításáról szóló 2011.
évi CCI. törvény elfogadásával módosította A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény a talajterhelési díj egységdíjának mértékét is. Ennek alapján Eplény
Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 2/2005.(II.11.)
önkormányzati rendeletének felülvizsgálata megtörtént.
A jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) számú IRM rendeletnek megfelelően
szükséges a talajterhelési díjról szóló rendeletet újra kodifikálni. A hivatkozott IRM rendelet
alapján a hatályos önkormányzati rendeletünket oly mértékben kellene átalakítani, amelyet a
jelenlegi formájában nem célszerű megtenni.
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 26. § (4)
bekezdés alapján: „A települési önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi
vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési
díjjal kapcsolatban a 12. §-ban meghatározott átalány megállapításának szempontjait,
valamint a 21/A. §-ban meghatározottakat.”
A Ktd. 12. § (2) bekezdése szerint „A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi
vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az
átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti
locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.”
A Ktd. 21/A. § (2) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőrzési,
adatszolgáltatási, eljárási szabályokat, valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit a
települési önkormányzat - a fővárosban a kerületi önkormányzat - rendeletben állapítja meg.
A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz kapcsolódó talajterhelési díjat az
önkormányzati rendeletben közzétett számla javára fizeti meg.
Fentiek alapján történt meg a talajterhelési díjról szóló rendelet felülvizsgálata, melyben
megállapításra került, hogy magasabb szintű jogszabályokban szabályozott elemeket is
tartalmaz, ezért célszerű új rendelet megalkotása.
A javaslat érdemi változást nem eredményez.
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, szíveskedjen az előterjesztést megvitatni és a rendelettervezetet elfogadni.
Eplény, 2012. október 15.
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