Rendelet-tervezet
Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
…/2013. (II….) számú
Rendelete
„A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló a 9/2009. (XI.30.) számú
rendelettel módosított 8/2004. (XII.20.) számú rendeletének módosításáról”

1.§
„A rendelet 3.§ (3) bekezdése módosításra kerül, és annak szövegét a következők szerint
állapítja meg:
Talajterhelési díj
(3) A talajterhelési díj mértéke a vonatkozó törvényi rendelkezés értelmében 2012. január 1.
napjától: 1.200 Ft/m3.

2.§
E rendelet 2013. …….. hó … napján lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát
veszti.

Tuzsér, 2013. február

Dankó József
Polgármester

Dr. Szép Béla
jegyző

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat
Képviselő-testületének
8/2004. (XII.20.)
rendelete
- A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló a 8/2004.
(XII. 20.) rendelet módosításáról és egységes szerkezetbe foglalásáról -

Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület)
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21. §. (2) bekezdése, valamint a 26. §. (4) bekezdése
és a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 58. §-ban
meghatározott feladatkörében az alábbi rendeletet alkotja:
1. §.
A rendelet alkalmazási köre
(1) A rendelet Tuzsér község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendeletet alkalmazni kell valamennyi ingatlan tulajdonosára, használójára, függetlenül
attól, hogy a tulajdonos természetes és jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező
szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, és helyi
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartózó szennyvízelhelyezést alkalmaz.
2. §.
Adatszolgáltatási és eljárási szabályok
(l) Tiszamenti Vízművek Rt Felső-Szabolcsi Üzemigazgatóság ( Záhony, Ady Endre út 2.
továbbiakban : szolgáltató) Tuzsér nagyközség jegyzőjének a kibocsátó azonosítása és
ellenőrzése érdekében adatot szolgáltat:
a.) A tárgyévet követő év február 28-ig a kibocsátók azonosításához szükséges adatokkal, a
kibocsátóknak a tárgyévben szolgáltatott vízmennyiségről, csökkentve az ivóvízvezeték
meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.
Az évközben közcsatornára való rácsatlakozók köréről, a rácsatlakozás időpontjáról, valamint
a kibocsátók körében történt változásról.
3. §.
Talajterhelési díj
(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a (3)
bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a (4) bekezdésben meghatározott
területérzékenységi szorzó szorzata határozza meg.
(2) A talajterhelési díj alapja: A szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve az ivóvízvezeték
meghibásodása következtében elszivárgott, illetve külön jogszabály szerint locsolási célú
felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel.

(3)1A talajterhelési díj mértéke a vonatkozó törvényi rendelkezés értelmében 2012. január 1.
napjától: 1.200 Ft/m3.
(4) Területérzékenységi szorzó: 1,5.
(5) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályban
meghatározott egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító
kisberendezést alkalmaz, illetve akinél a közcsatorna kiépítésre került, de műszakilag nem áll
rendelkezésre.
(6) A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet
a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
4. §.
Talajterhelési díj bevallása, megállapítása és megfizetése
(l) A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell bevallania, megállapítania és megfizetnie (
önadózás ) a tárgyévet követő év március 3l-ig, a tárgyévi tényleges felhasználás alapján.
A bevallási nyomtatványt az önkormányzat biztosítja. A talajterhelési díjat az önkormányzat
„talajterhelési díj" elnevezésű 11744034-15403959-03920000 számú számlájára kell
megfizetni készpénz átutalási megbízáson.
(2) Az új létesítményt üzemeltető ingatlan tulajdonos az üzemeltetés első évében fizetendő
díjat egy összegben, a tárgyévet követő év március 3l-ig fizeti meg.
(3) Ha a gazdálkodó szervezet több telephelyet (gyáregységet) működtet, bevallásában az
adatokat telephelyenként tünteti fel.
5. §.
Környezetvédelmi alap
(l) Az önkormányzat a környezetvédelmi feladatainak megoldása, elősegítése érdekében
önkormányzati környezetvédelmi alapot hoz létre.
(2) A környezetvédelmi alap bevételei a következők:
- a települési önkormányzat által jogerősen kiszabott környezetvédelmi bírság teljes összege,
- a területi környezetvédelmi hatóság által az önkormányzat területén jogerősen kiszabott
környezetvédelmi bírságok összegének 30 %-a,
- a környezetterhelési díjak és az igénybevételi járulékok külön törvényben meghatározott
része,
- az önkormányzati bevételek környezetvédelmi célra elkülönített összege,
- egyéb bevételek.
(3) A környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni.
(4) A Képviselőtestület a környezetvédelmi alap
- tervezett felhasználásáról a költségvetési rendelet megalkotásakor,
- a tényleges felhasználásról a zárszámadás elfogadásával egyidejűleg évente rendelkeznie
kell.
(5) A helyi vízgazdálkodási hatósági körbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának a bevételét képezi.
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- Tuzsér Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2013. (II.21.) rendeletével módosítva

6. §.
Mentesség
Akinek 100 Ft alatt keletkezik az éves talajterhelési díjfizetési kötelezettsége, annak ezt az
összeget nem kell megfizetni.
7. §.
Záró rendelkezések
(l) E rendelet kihirdetése napján lép hatályba, de rendelkezéseit 2005. január 01-től kell
alkalmazni. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a 8/2004. (XII. 20.) rendelet hatályát
veszti.
(2) A talajterhelési díj megfizetésére, bevallására és az ehhez kapcsolódó
jogkövetkezményekre, a megállapítására és a beszedési jog elévülésére, pénzügyi
ellenőrzésére, valamint végrehajtására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény, valamint az adózás rendjéről
szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(3) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó a 2005. évben 20 %át, 2006. évben 50 %-át, 2007. évben 75 %-át, 2008. évben 90 %-át, a 2009. évtől 100 %-át
köteles megfizetni.
8.§.
Ezen rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európa Parlament és Tanács 2006/123/EK
(2006. december 12.) számú Irányelvével harmonizál, annak előírásaival ellentétes
rendelkezéseket nem tartalmaz.
Záró rendelkezés

E rendelet 2013. február hó 21. napján lép hatályba.
Tuzsér, 2013. február 21.

Dankó József
Polgármester

Dr. Szép Béla
jegyző

Kiadmány hiteléül:
_________________________________

HATÁSVIZSGÁLATI

LAP

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17.§ (2) bekezdése alapján a
szabályozás várható következményeiről
A rendelet-tervezet megnevezése

1. Társadalmi hatás

1.1 Gazdasági hatás
1.2. Költségvetési hatás
1.3. Környezeti, egészségügyi
következmények
1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló
hatások
2. A jogszabály megalkotásának
szükségessége, a jogalkotás elmaradásának
várható következményei
3. A jogszabály alkalmazásához szükséges
személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek

A talajterhelési díjról és a környezetvédelmi
alapról szóló a 8/2004.
(XII. 20.) rendelet
Nincs.

Nincs.
Nincs.
Nincs.
Nincs.
Nincs.

Nincs.

IN DOKOLÁ S
Általános indokolás
Az időközbeni törvényi változásnak megfelelően válik szükségessé a rendelet módosítása.
Részletes indokolás
A 1.§-hoz
A vonatkozó törvény 2012. január 1. napjától a talajterhelési díj mértékét 1.200.- forint/m3
mértékre emelte. A rendelet nem ellentétes a magasabb jogszabályi rendelkezésekkel, mely
szükségessé teszi a rendelet módosítását.
A 2.§-hoz
Ebben a szakaszban a rendelet hatálybalépésen időpontja kerül meghatározásra.

