EPLÉNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
........../2012.(….......) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990.
évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében foglalt
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya
1. §

A rendelet hatálya kiterjed Eplény község közigazgatási területén arra a
környezethasználóra, aki (amely) a helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyhez
kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a
talajba, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá (a
továbbiakban: kibocsátó).
2. Átalány megállapítása

2. §

A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó vízfelhasználásának átalányát
az állami tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami
tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról szóló
47/1999.(XII.28.) KHVM. rendelet 3. számú melléklete szerinti átalánnyal kell
meghatározni.
3. A talajterhelési díj megállapítása, bevallása, megfizetése

3. § (1)

A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és
megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig.

(2)

A fizetési kötelezettséget a pénzforgalmi számlanyitásra kötelezett kibocsátónak
belföldi pénzforgalmi számlájáról történő átutalással, a pénzforgalmi
számlanyitásra nem kötelezett kibocsátónak a fizetési kötelezettségét belföldi
fizetési számlájáról történő átutalással, vagy készpénz-átutalási megbízással
köteles teljesíteni Eplény Községi Önkormányzat OTP Zirci Fiókjánál vezetett
11748117-15568106-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számlája javára.
4. Adatszolgáltatás

4. §

A jegyző részére a települési víz- és csatornamű üzemeltetője (továbbiakban:
szolgáltató) a kibocsátó azonosítása és ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat
tárgyévet követő év március 15. napjáig a kibocsátók azonosításához szükséges
adatokkal, a kibocsátóknak a tárgyévben szolgáltatott vízmennyiségről, korrigálva
a külön jogszabály szerint figyelembe vett locsolási célú kedvezmény
mennyiségével.

5. Átmeneti és záró rendelkezések
5. § (1)
(2)

Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
A rendelet hatályba lépésével hatályát veszti
a) az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról
szóló 2/2005.(II.11.) önkormányzati rendelete,
b) az Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési szóló
2/2005.(II.11.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2009.(X.1.)
önkormányzati rendelete.

Eplény, 2012……………….

Fiskál János
polgármester

Sümegi Attila
aljegyző

Záradék:
A rendelet 2012.…………………. napján lép hatályba.
Eplény, 2012…………………….

Sümegi Attila
aljegyző

Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelettervezetének
előzetes hatásvizsgálata

I.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban Jat.) 17. §-a szerint:
17. § (1) 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.
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait,
ab) környezeti és egészségi következményeit,
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának
várható következményeit, és
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételeket”.

II.
„A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban Tervezet)
foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az
alábbiak szerint összegezhetők.
1.

A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása
E körben a Jat. szerint „különösen” a következő kategóriákat kell vizsgálni.
(1) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai

Az önkormányzat illetékességi területére kiterjedő talajterhelési díj rendeletünk újra
szabályozása, a továbbiakban is csak azokat érinti akik a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem kötöttek rá. Javaslatunk alapján a rendelet elfogadása esetén az
önkormányzat Környezetvédelmi Alap bevétele változatlan maradna, mivel csak jogszabály
harmonizáció miatt kerülne sor e rendelet megalkotására, a korábbi rendelet módosítása
helyett.

b)

A jogszabály környezeti és egészségi következményei
A tervezetben foglaltaknak környezeti és egészségi hatása lehetséges: a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára rákötők aránya nőhet, a településünk közműollója
csökkenhet, ezáltal csökkenti a környezeti károkat azzal, hogy azon
szennyvízkibocsátókat, akik eddig nem kötöttek rá a vezetékes szennyvízhálózatra,
rákötésre ösztönzi, ezáltal tisztított szennyvíz jut vissza a környezetbe, csökkenhet az
illegálisan ürített szennyvíz mennyisége. Egészségi hatása is jelentős, mivel karsztvíz
bázisunkat kevésbé veszélyezteti, ezért egészségesebb ivóvizet és környezetet
eredményez.

c)

A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai
A rendelet módosításának végrehajtásával kapcsolatos munka éves szinten többlet
feladatot nem jelent az adócsoport számára.

2.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
Az új rendelet megalkotása jogtechnikai szempontból indokolt.

3.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek
A tervezet elfogadása esetén a feladat ellátásához a személyi és tárgyi feltételek adottak,
az adóhatósági feladatokat ellátja 2 fő. Többletmunkát nem eredményez, mivel
adminisztráció szempontjából eddig is jelen volt.
A pénzügyi feltételek körében megjelenő kiadási oldal fedezete a költségvetésből
biztosított, így új pénzügyi feltétel a tervezet elfogadását követően nem merül fel.

