Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének
…/2012. (………) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 9/2009.(IX.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

(Tervezete)

Hegyesd község Önkormányzata Képviselőtestületének
…/2012. (………) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 9/2009.(IX.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd tv.) 21/A. § (2) bekezdésében, valamint 26. § (4)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el
1. §
Talajterhelési díjról szóló 9/2009.(IX.15.)önkormányzati rendelet 5. § helyébe alábbi
rendelkezés lép:
A talajterhelési díj egységdíjának /E/ mértéke: 1200 ft/m3 (Ktd.12.§ (3) bekezdés)
2. §
7.§ helyébe alábbi rendelkezés lép:
TTD=A /fogyasztott víz m3/ x E /1200 ft/m3/ x T /területérzékenységi szorzó 3/

3. §
E rendelet 2012. február 1. napján lép hatályba.
Hegyesd , 2012. január 20.

Stark Sándor
polgármester

Rendelet kihirdetve: 2012……………….
Takács Lászlóné
körjegyző

Takács Lászlóné
körjegyző

Előzetes hatásvizsgálat
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17.§ (1) bekezdése alapján
A rendelet-tervezet címe:
Hegyesd község Önkormányzata Képviselő-testületének …/2012. (…. ….) önkormányzati
rendelete a talajterhelési díjról szóló 9/2009.(IX.15.) önkormányzati rendelet módosításáról.
Társadalmi-gazdasági hatása:
A rendelet a településen és a térségben élők számára lehetővé teszi az egészségesebb
környezetben való élés lehetőségét. Csökkenti a környezeti károkat azzal, hogy azon
szennyvízkibocsátókat, akik eddig nem kötöttek rá a vezetékes szennyvízhálózatra rákötésre
ösztönzi.
Költségvetési hatása: az önkormányzatnak a jelenlegi adatokat és talajterhelési díj mértéket
figyelembe véve éves költségvetési bevétele nem növekszik, mivel azok a személyek akik
anyagi helyzetük miatt nem tudtak rákötni a szennyvízhálózatra, nem tudják a megemelt díjat
sem fizetni.
Környezeti, egészségi következményei: van. Csökkenne a környezet terheltsége, ellenőrzött
rendszeren keresztül tisztított szennyvíz juthatna vissza a környezetbe, csökkenne az
illegálisan ürített szennyvíz mennyisége. Egészségi következménye van, egészségesebb víz és
egészségesebb környezetet eredményezne, ha egyre többen csatlakoznának a kiépített
szennyvízhálózathoz.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: A rendelet hatályba lépésével a helyi
önkormányzati adóhatóság terhei nem növekednek, mivel akik a megemelt díj miatt rákötnek
a hálózatra, azokkal szemben az adóhatóság nem jár el.
Egyéb hatása: Nincs.
A rendelet megalkotásának szükségessége: Az Országgyűlés a környezetterhelési díjról
megalkotta a 2003. évi LXXXIX. törvényt, mely kötelezettséget ró azon önkormányzatokra,
ahol kiépített szennyvízhálózat van, hogy azon kibocsátók vonatkozásában ahol műszakilag
lehetőség van a szennyhálózatra rákötni, de ezzel a lehetőséggel nem élnek bevezesse a
talajterhelési díjat. A 2011. évi CCI. törvény 234.§-a alapján a környezetterhelési díj mértéke
120-ft/m3-ről 1200-ft/m3-re változott, ezért a helyi rendeletet módosítani kell a központi
szabályozásnak megfelelően.
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: környezeti
károk növekedése, a szennyvízhálózatra rákötöttek körében esetleges elégedetlenség.
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:
- személyi: rendelkezésre állnak, többlet személyi igényt nem igényel.
- szervezeti: rendelkezésre állnak, szervezeti átalakítást, módosítás nem igényel.
- tárgyi: rendelkezésre állnak, további tárgyi feltétel biztosítását nem igényel.
- pénzügyi: rendelkezésre állnak, további pénzügyi előirányzatot nem igényel.
Monostorapáti, 2012. január 20.
Takács Lászlóné
körjegyző

Indokolás
1-3. §-hoz
Az Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési díjról a 2003. évi LXXXIX. törvényt. A
törvény rendelkezik a levegő, a víz és a talajterhelési díjról. Hegyesd község Önkormányzata
a település közigazgatási határán belül, a település egészén kiépítette a szennyvízhálózatot,
megteremtette annak lehetőségét az érintettek számára, hogy rácsatlakozzanak a
szennyvízhálózatra. Műszakilag lehetséges bekötések száma: 94 db. Az üzemeltető által
közölt adatok alapján a szennyvízhálózatra nem kötött rá 18 db.
A 2011. évi CCI. törvény 234.§- alapján a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX.
törvény 12. § (3) bekezdését módosította a talajterhelési díj mértékét. Ez alapján talajterhelési
díj kiszámítása az alábbi: az éves vízfogyasztás m3 * 1200 Ft * 3
A hármas szorzót pedig a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet és a 2003. évi LXXXIX.
törvény 3. számú melléklete határozza meg. Hegyesd
fokozottan érzékeny területen
található, ezért a hármas szorzót kell alkalmazni.
A befolyó bevételt külön számlára kell befizetni, melyet át kell vezetni az önkormányzat
környezetvédelmi alap számlájára. Ezt a bevételt csak csatornázásra, szennyvíztisztításra,
vízbázis-védelemre, tartós környezetkárosodások kármentesítésére, a potenciális és a
tényleges szennyező-források szennyezésének megelőző, illetve utólagos műszaki védelmére
fordítható.
A fentiek alapján az alábbi rendelet tervezetet terjesztem elő és kérem annak elfogadását.
Hegyesd , 2012. január 20.

Stark Sándor
polgármester

