ELŐTERJESZTÉS
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET
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A napirendet tárgyaló ülés dátuma:
A napirendet tárgyaló ülés:
Előterjesztő:
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2017. március 1.
Képviselő-testület
Gállné Mezősi Szilvia jegyző
Kiskuti Petra aljegyző
Terékiné Hulvej Tünde adócsoport vezető
A napirendet tárgyaló ülés típusa-1:
nyílt / zárt
A napirendet tárgyaló ülés típusa-2:
rendes / rendkívüli
A határozat elfogadásához szükséges többség típusa:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt / titkos
A tárgyalandó témakör tárgya:
Önkormányzati rendelet alkotása a talajterhelési díjról
1. A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖR TÁRGYILAGOS ÉS TÉNYSZERŰ BEMUTATÁSA
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselő-testület a talajterhelési díjról szóló 11/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendeletével Őrbotytyánban bevezette a talajterhelési díjat. A talajterhelési díjra vonatkozó alapvető rendelkezéseket a
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) szabályozza, mely felhatalmazza a képviselő-testületet helyi rendelet megalkotására bizonyos részletszabályok megalkotása tekintetében.
A Ktd. 11. § (1) bekezdése szerint a talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a
műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve
vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz.
Kibocsátó az a környezethasználó (természetes és jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, akik vagy amelyek a környezettel kapcsolatban jogokkal rendelkeznek, illetve akiket
vagy amelyeket kötelezettségek terhelnek; akik vagy amelyek a környezetet igénybe vevő, terhelő,
veszélyeztető, illetőleg szennyező tevékenységet folytatnak), aki (amely) az engedélyhez kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe.
A talajterhelési díj alapját és mértékét a Ktd. 12. §-a határozza meg:
„(1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésben meghatározott alapja, a (3) bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó területérzékenységi szorzó határozza meg.
(2) 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.
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(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m .
(4) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e törvény 3. számú melléklete határozza
meg.”
A 3. melléklet alapján a talajterhelési díj mértéke:
TTD = E x A x T
ahol
TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj,
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E: az egységdíj (Ft/m ),
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A: a díjfizetési alap (m ),

T: a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó.
A területérzékenységi szorzó Őrbottyán esetében 1,5, mivel Őrbottyán a felszín alatti víz állapota
szempontjából érzékeny területeken levő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM
rendelet melléklete szerint az „érzékeny” települések közé van besorolva.
A Ktd. 14. §-a alapján 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.
A 21/A. § (2) bekezdése szerint 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 rendeletben állapítja meg. A kibocsátó a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörhöz
kapcsolódó talajterhelési díjat az önkormányzati rendeletben közzétett számla javára fizeti meg.
A Ktd. 26. § (4) bekezdése felhatalmazást ad arra, hogy a települési önkormányzatok rendeletben
állapítsák 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.
Fentiek alapján fogadta el a képviselő-testület a talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendeletet,
mely azonban már megalkotásakor sem felelt meg a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény,
valamint a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet előírásainak:
-

a rendelet legtöbb rendelkezése egyszerűen megismételte a Ktd. rendelkezéseit;

-

formanyomtatvány alkalmazását írta elő, melyre felhatalmazása nem volt, továbbá a formanyomtatványra vonatkozó előírásokat miniszteri rendelet tartalmazza;

-

a Ktd. 21/A. §-ban meghatározott tárgykörökre vonatkozóan viszont nem tartalmaz rendelkezéseket (pl. adatszolgáltatási, eljárási, ellenőrzési szabályok);

-

olyan szabályokat fogalmaz meg, melyek Őrbottyánban nem életszerűek, nem alkalmazhatók
(pl. vízmennyiség átalány meghatározása).

A jelenleg hatályos talajterhelési díj rendelet alkalmazhatóságának problémái a talajterhelési díj egy3
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ségdíjának 120 Ft/m -ről 1200 Ft/m -re való emelését követően jelentkeztek, mivel az éves talajterhelési díj a tízszeresére emelkedett, melynek megfizetése egyre több háztartás számára okoz problémát. A bevallási hajlandóság csökkenése, tovább a víziközmű-szolgáltatást nyújtó közszolgáltató, a
DMRV Zrt. által szolgáltatott adatok pontatlanság miatt a talajterhelési díjjal összefüggő adóhatósági
munka egyre nehézkesebb.
Fentiek miatt javaslatot teszek egy új rendelet megalkotására, mely megfelel a jogalkotásra, jogszabályszerkesztésre vonatkozó előírásoknak, továbbá minden olyan tárgykörre vonatkozóan rendelkezéseket fogalmaz meg, melyre a Ktd-ben felhatalmazást kapott az önkormányzat:
1.

A bevallási szabályok vonatkozásában
–

rögzítésre kerül, hogy a talajterhelési díj bevallásához a kibocsátónak a miniszteri rendelet
szerinti formanyomtatvány alkalmazása kötelező,

–

meghatározásra kerül, hogy mikor szűnik meg a talajterhelési díjfizetési kötelezettség, továbbá

–

előírja, hogy a díjfizetési kötelezettség megszűnéséről is bevallást kell tenni.

2.

A megállapítási szabályok tárgykörében szűk a mozgástér, mivel a talajterhelési díj önbevalláson
alapul, azt más helyi adóktól eltérően (pl. kommunális adó) az adóhatóság nem állapíthatja meg.
Így a normaszöveg arra szorítkozik, hogy kimondja, hogy az adóhatóság értesítőt küld a kibocsátónak a fizetendő talajterhelési díjról.

3.

A befizetési szabályok tekintetében új joggyakorlat bevezetésére teszek javaslatot, mely szerint
az éves összeget két részletben kell befizetnie a kibocsátónak, az eddigi egy összegben való befizetés helyett. Várakozásaink szerint ez megnöveli a fizetési hajlandóságot a kibocsátó részéről.
Itt kerül rögzítésre továbbá a talajterhelési beszedési számla száma is, a törvényi előírásoknak
megfelelően.
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4.

Az ellenőrzési szabályok biztosítják az önkormányzati adóhatóságnak az ellenőrzési jogkört, továbbá rögzítik, hogy amennyiben a kibocsátó vitatja a közszolgáltató által szolgáltatott adatot, akkor az adategyeztetést a kibocsátó közvetlenül a közszolgáltatóval folytatja le és bevallását az
igazolással együtt nyújtja be.

5.

Az adatszolgáltatási szabályok a bevallás benyújtásához, továbbá az adóhatósági ellenőrzéshez
szükséges adatok körét állapítják meg, továbbá az adatszolgáltatásra vonatkozó határidőt úgy
határozzák meg, hogy az adóhatóság a bevallás megkönnyítése érdekében a kibocsátónak a
tárgyévre vonatkozó tájékoztatót meg tudja küldeni. Tekintettel arra, hogy az új rendelet ezen határidő után kerül elfogadásra, ezért átmeneti rendelkezésként 2017-ben az adatszolgáltatási határidőt március 31. napjával állapítja meg.

6.

Az eljárási szabályok tekintetében az kerül rögzítésre, hogy a talajterhelési díjjal összefüggésben
mely jogszabályokat kell alkalmazni az önkormányzati rendeleten kívül.

7.

A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetén a talajterhelési díj alapját az átalánynyal megállapított vízmennyiség képzi, melyet 40 l/fő/nap-ban állapítja meg a rendelet az állami
tulajdonú közüzemi vízműből szolgáltatott ivóvízért, illetőleg az állami tulajdonú közüzemi csatornamű használatáért fizetendő díjakról rendelkező 47/1999. (XII. 28.) KHVM rendelet 3. mellékletének figyelembevételével.

Kérem, hogy a képviselő-testület az előterjesztés mellékletét képző rendelet-tervezetet vitassa meg és
fogadja el.
2. ELŐZMÉNYEK, A TÁRGYALANDÓ TÉMAKÖRBEN HOZOTT KORÁBBI KÉPVISELŐ-TESTÜLETI DÖNTÉSEK, ÉS
AZOK VÉGREHAJTÁSÁNAK ÁLLÁSA

3. JOGSZABÁLYI HIVATKOZÁSOK
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény
4. KÖLTSÉGKIHATÁSOK, ILLETVE A KIADÁS FEDEZETÉT BIZTOSÍTÓ KÖLTSÉGVETÉSI SOR MEGNEVEZÉSE
Előzetes hatásvizsgálat a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdése
alapján
Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:
Az új rendelet elfogadásának társadalmi hatása a kibocsátót érintő szabályok egyértelmű megfogalmazásában, továbbá befizetési szabályok módosításában rejlik. Önmagában közvetlen gazdasági és
költségvetési hatása nincsen.
Környezeti, egészségi következményei:
Környezeti, egészségi következményei nincsenek.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása:
A rendelet elfogadásának adminisztratív terheket befolyásoló közvetlen hatása annyiban van, hogy a
fizetési határidők módosítása miatt változtatni kell az előírás adóprogramban való rögzítésén, továbbá
a kibocsátónak küldendő tájékoztató levelet újra kell fogalmazni.
A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A rendelet módosítása a betartható jogalkalmazási gyakorlat kialakítását célozza. Elmaradása tovább
erősítené a talajterhelési díjjal összefüggő jelenlegi anomáliákat.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti feltételek adottak.
5. AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG VÉLEMÉNYE
A Pénzügyi és Településfejlesztési Bizottság a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra
javasolja
Az Ügyrendi Bizottság a rendelet-tervezetet a képviselő-testületnek elfogadásra javasolja. Az ülésen
elhangzott, a 2. §-t érintő módosító javaslatot az előterjesztő befogadta, a kiküldött anyagban aláhúzással szerepel.
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6. RENDELET-TERVEZET
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testületének …/2016. (…) önkormányzati rendelete a
talajterhelési díjról
Őrbottyán Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról az
alábbiakat rendeli el:
1. Általános rendelkezések
1. §
A rendelet hatálya a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 11.
§ (1) bekezdése szerinti kibocsátóra terjed ki.
2. Bevallási szabályok
2. §
(1) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettségéről évente a tárgyévet követő év március 31.
napjáig tesz bevallást az önkormányzati adóhatóságnál a külön jogszabály alapján rendszeresített formanyomtatványon.
(2) A kibocsátó talajterhelési díjfizetési kötelezettsége azon a napon szűnik meg, amikor a víziközműszolgáltatást nyújtó közszolgáltató igazolása szerint
a) a vízszolgáltatás igénybevétele a víziközmű-szolgáltatást nyújtó közszolgáltató igazolása szerint megszűnt vagy
b) a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt.
(3) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség megszűnéséről annak bekövetkezésétől számított 30 napon belül az önkormányzati adóhatósághoz bevallást kell tenni.
3. Megállapítási szabályok
3. §
Az önkormányzati adóhatóság a tárgyévre vonatkozó talajterhelési díjat a kibocsátó által beadott bevallás és az e rendelet alapján lefolytatott ellenőrzés alapján készített értesítőben közli a kibocsátóval.
4. Befizetési szabályok
4. §
(1) A bevallás és ellenőrzés alapján megállapított talajterhelési díjat két egyenlő részletben kell megfizetni a tárgyévet követő év június 30. napjáig és október 31. napjáig.
(2) A talajterhelési díjat Őrbottyán Város Önkormányzatának 12001008-00233342-01000002 számú
talajterhelési díj beszedési számlájára banki átutalással vagy készpénz-átutalási megbízással
(csekk) kell teljesíteni.
5. Ellenőrzési szabályok
5. §
(1) Az önkormányzati adóhatóság jogosult a bevallásban szereplő adatok valódiságának a
víziközmű-szolgáltatást nyújtó közszolgáltatón keresztül, illetve a helyi vízgazdálkodási hatóság
közreműködésével történő ellenőrzésére.
(2) Amennyiben a kibocsátó a víziközmű-szolgáltatást nyújtó közszolgáltató által szolgáltatott adatot
vitatja, akkor a vitatott adatra vonatkozó egyeztetést a kibocsátó közvetlenül a közszolgáltatóval
folytatja le és bevallását a közszolgáltató által adott – 6. § szerinti adatokat tartalmazó – igazolással együtt nyújtja be.
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6. Adatszolgáltatási szabályok
6. §
A talajterhelési díj megállapításához és ellenőrzéséhez az Őrbottyán közigazgatási területén működési engedélye szerint víziközmű-szolgáltatást nyújtó közszolgáltató a rendelet hatálya alá tartozó kibocsátókra vonatkozóan, kibocsátónként a tárgyévet követő év február 28. napjáig adatot szolgáltat
tárgyévre vonatkozóan
a)

a kibocsátó azonosításához szükséges adatok: név, születési idő, anyja neve;

b)

a szolgáltatott víz mennyisége,

c)

az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz,

d)

a külön vízmérőn mért vagy a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe
vett víz mennyisége, valamint

e)

amennyiben a kibocsátó a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára év közben köt rá, a közcsatornára való rákötés időpontja tekintetében.

7. Eljárási szabályok
7. §
(1) A talajterhelési díj bevallására, megállapítására, megfizetésére és az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, az elévülésre, az ellenőrzésre, a végrehajtásra, továbbá az e rendeletben nem
szabályozott kérdésekben a Ktd. és az adózás rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) A talajterhelési díj nyilvántartására, kezelésére és elszámolására az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a települési önkormányzat hatáskörébe tartozó adók és adók módjára behajtandó köztartozások nyilvántartásáról, kezeléséről és elszámolásáról szóló jogszabály előírásait
kell alkalmazni.
8. Átalány megállapítás szempontok
8. §
(1) A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetén a talajterhelési díj alapját 40 l/fő/nap
átalány vízmennyiség képzi.
(2) A „fő” megállapításakor a talajterhelési díjfizetéssel érintett ingatlanban lakó vagy tartózkodási
hellyel rendelkezőket, ennek hiányában a tulajdonosok számát kell figyelembe venni.
9. Átmeneti rendelkezések
9. §
A 6. §-ban meghatározott adatszolgáltatást 2017. évben – a 2016. tárgyév vonatkozásában – március
20. napjáig kell teljesíteni.
10. Záró rendelkezések
10. §
(1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.
(2) Hatályba lépéssel egyidejűleg hatályát veszti Őrbottyán Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének a talajterelési díjról szóló 11/2010. (XI. 30.) önkormányzati rendelete.
Őrbottyán, 2017. március …

Kmetty Károly

Gállné Mezősi Szilvia

polgármester

jegyző
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Részletes indokolás
1. §
A § a rendelet személyi hatályát állapítja meg.
2. §
A § a bevallásra vonatkozó szabályokat tartalmazza, rögzítve a bevallási határidőt, a bevallás formai
követelményét, továbbá a díjfizetési kötelezettség megszűnésének eseteit.
3. §
A megállapítási szabály azt mondja ki, hogy a kibocsátót az adóhatóság a fizetendő talajterhelési díj
mértékéről értesítőben tájékoztatja.
4. §
A § a befizetésre vonatkozó szabályokat állapítja meg: a fizetési határidőt, valamint a számlaszámot,
illetve a fizetés formáját.
5. §
Az ellenőrzési szabályok egyfelől megadják az adóhatóság ellenőrzési jogosultságának formáját, valamit rögzítik, hogy adateltérés esetén a kibocsátó folytatja le az adategyeztetést.
6. §
Az adatszolgáltatási szabályok elfogadásával a jelenleg hatályos rendelethez képest pontosításra
kerül a szolgáltatandó adatok köre, valamint rögzítjük az adatszolgáltatási határidőt is.
7. §
A § azt rögzíti, hogy a talajterhelési díjjal összefüggő eljárásban az adóhatóság mely jogszabályokat
alkalmazza az önkormányzati rendeleten kívül.
8. §
A vízmennyiség mérővel nem rendelkező kibocsátó esetén alkalmazandó átalány mértéket határozza
meg, mely a talajterhelési díj alapját képzi.
9. §
A § az adatszolgáltatási határidőre vonatkozó átmeneti rendelkezést tartalmazza.
10. §
A hatályba léptető rendelkezéseket tartalmazza.

Őrbottyán, 2017. február 9.
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