Marcali Város Önkormányzatának
Képviselőtestülete
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9.sz. előterjesztés
MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
.../2018. (…...)
önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 37/2012. (XII. 21.) önkormányzati
rendelet módosításáról
Marcali 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 (1) bekezdés a) pontjában, valamint a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1)
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
A talajterhelési díjról szóló 37/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban:
Rendelet) 1. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„1. § A rendelet hatálya Marcali Város közigazgatási területén arra a helyi vízgazdálkodási
hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt
szennyvíztározót is, alkalmazóra (a továbbiakban: kibocsátó) terjed ki, aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá.”
2. §
A Rendelet a következő 2/A. §-sal egészül ki:
„2/A. § A kibocsátónak a talajterhelési díjat a bevallás benyújtásával egyidejűleg Marcali
Város Önkormányzata 10403947-39411321-72270000 számú talajterhelési díj beszedési
számlája javára kell megfizetnie.”
3. §
A Rendelet 5. § (1) - (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:
„(1) Kibocsátó: A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény
2. § (2) bekezdésére és a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
2. §-ára figyelemmel minden természetes személy, jogi személy és jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá
és
helyi
vízgazdálkodási
hatósági
engedélyezés
hatálya
alá
tartozó
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.
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(2) Műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna: az ingatlant határoló közterületen található
szennyvízelvezető törzshálózat, amelybe a házi szennyvízhálózat bekötése
gravitációsan, kényszeráramoltatású szennyvízelvezetés esetén házi beemelő vagy
vákuumszelep közbeiktatásával biztosítható;
(3) Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény
4. § (1) bekezdés a) pontjában meghatározottak szerint.
(4) Család: egy háztartásban életvitelszerűen együtt lakó hozzátartozók 1.”
4. §
A Rendelet a következő 7. §-sal egészül ki:
„7. § Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló
37/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló …./2018.(….)
önkormányzati rendeltével megállapított 1. §-t és az 5. § (1) - (4) bekezdését a folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.”
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Sütő László
polgármester
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Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § 2. pont szerinti hozzátartozó.
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Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
a talajterhelési díjról szóló
37/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelete módosításáról szóló
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ÁLTALÁNOS INDOKOLÁSA

Tisztelt Képviselő-testület!
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (a továbbiakban: Ktdt.) alapján
talajterhelési díjat kell fizetni annak a kibocsátónak, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára
nem köt rá. A talajterhelési díj környezetvédelmi célt szolgál, a szennyvízcsatornára való
rácsatlakozást ösztönzi. A Képviselő-testület a 37/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendeletével (a
továbbiakban: Rendelet) szabályozza a talajterhelési díjjal kapcsolatos adóztatási feladatokat.
A Rendelet 2017. évi módosítása alkalmával a képviselő-testület a díjkedvezményeket módosította
annak érdekében, hogy valódi ösztönzést és lehetőséget biztosítson a szennyvízközmű rendszerre még
rá nem kötött vízfelhasználók, illetve szennyvízkibocsátók részére.
A díjfizetés alapja az éves vízfogyasztás, melyet meg kell szorozni a törvényben meghatározott
egységdíjjal (jelenleg 1200 Ft/m3) és meg kell szorozni a területérzékenységi szorzóval.
A területérzékenységi szorzó mértéke Marcali településen a 27/2004.(XII. 25.) KvVM rendelet szerint
1,5.
Az így kiszámított összeg megfizetésének jelentős terhétől való szabadulás, és a kényelmes
szolgáltatás igénybevétele okán többen éltek a kedvezményes rákötés lehetőségével, de sajnos többen
nem, pedig az ezen kibocsátóknál keletkezett szennyvíz is szennyezi a környezetet.
A rendszerre csatlakozók ügyeinek, valamint az ellenőrzések során feltárt esetek intézése során merült
fel, hogy az önkormányzati rendelet helyenként nem teljesen pontos megfogalmazásokat tartalmaz a
rendelet hatályát, illetve egyes fogalommeghatározásokat illetően.
A jogbiztonság, a jogalkalmazás egyértelműsége érdekében szükséges az említett meghatározások,
fogalmak pontosítása a rendeletben a vonatkozó törvényi szabályozással összhangban.
Ezen kívül a Ktdt. előírja, hogy a talajterhelési díj beszedési számlát az önkormányzati rendeletben
közzé kell tenni, ami eddig a rendeletünkből hiányzott.
A cél a környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése, a környezet-használóknak a
környezet és természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, a jog eszközeivel - így a
talajterhelési díj fizeti kötelezettséggel - való rábírása.
A rendelkezések az alaprendeletbe beépülve a folyamatban lévő ügyekre is vonatkoznak.
A rendeletet a kihirdetését követő napon javaslom hatályba léptetni.
Marcali, 2018. április 10.
Bödőné dr. Molnár Irén
címzetes főjegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL
(A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján)
Rendelet-tervezet címe: a talajterhelési díjról szóló 37/2012. (XII. 21.) önkormányzati rendelet módosításáról
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen:
Társadalmi, gazdasági
hatás:

Költségvetési
hatás:

Marcali Város teljes közigazgatási területén
megtörtént a szennyvízcsatorna hálózat kiépítése.
A talajterhelési díj fizettetésének célja az ösztönzés a
műszakilag rendelkezésre álló csatornahálózatra való
rákötésre, ezzel a környezet és a természet magasabb
szintű védelmének megvalósítása. A rendelet
módosításával valamennyi érintett kibocsátóra
egyértelműen alkalmazható a talajterhelési díj fizetés
kötelezettsége.

A bevételek szempontjából nem
számottevő.

Környezeti és
egészségi
következmények:
A környezet és a
természet megóvása,
terhelésének
mérséklése.

Adminisztratív
Egyéb
terheket befolyásoló hatás:
hatás:
Nincs.
Nincs.

A rendelet megalkotása szükséges, mert: az egyes meghatározások pontosítása segíti az egyértelmű jogalkalmazást, a jogbiztonságot.
Hatékonyabban biztosítható az elérni kívánt cél, a környezet és a természet megóvása, terhelésének mérséklése.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények:
A fentiek alapján a rendelet módosítása nélkül a jogalkalmazásban bizonytalanság léphetne fel, és a módosítás elmaradása a törvényességi felügyeletet
gyakorló szerv eljárását vonhatná maga után.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
Személyi:

Szervezeti:

Tárgyi:

Pénzügyi:

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

Rendelkezésre állnak.

