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Tĺsztelt Képviselő-testület!

I. Tényátlás és a diintés tarta|mának részletes ismeľtetése

A környezet és a természet védelme, terhelésének méľséklése, a köľnyezethasználóknak a
köľnyezet és teľmészet megóvását szolgáló tevékenységre való osztĺjnzése, valamint a
komyezet és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében az
országgytlés megalkotta a környezetterhelési díjról szőIő 2003. évi LXXXIX. ttirvény
(továbbiakban: Ktd.).

A Ktd. értelmében a helyi vízgazdá|kodási hatósági jogkörbe tartoző szenrlyvíze|he|yezéshez
kapcsolódó talajteľhelési drjjal kapcsolatos adőnatási feladatokat az illetékes ĺinkormányzati
adóhatóságok látj ák el.
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Előterjesztőz dr. Kocsis Máté polgármester

A képviselő-testtileti ülés időpontj a: 2015. oktőber 22. . sz. napirend

Táľgy: Javaslat a talajterhelési díjról szĺilĺi ľendelet megalkotására

A napirendet nyílt ülésen kell tĺírgya|ni, a határozat és a rendelet elfogadásahoz minősített
szav azattobb s é g szĺik s é ge s.
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Váľosgazdálkodási és Pénztigyi Bizottság véleményezi X
Emberi Eľőfoľrás Blzottság véleményezi

Hatfu ozati j av as|at a bizottság szźlmtlr a:

A Vaľosgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek az
előterj e sztés megtáľgy alását.



E törvény szerint talajterhelési dijfizetési kötelezettség teľheIi ań. a kibocsátőt, aki a
műszakilag ĺendelkezésre ál1ó közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdá|kodási hatósági,
illetve vízjogi engedé|yezés hatálya aIá tartoző szemyvízelhelyezést, ideértve az egyeđi zárt
szennyv iztár ozőt is, alka|maz.

A kibocsátő áIÍa| fizetendő talajterhelési díj számítását is a Ktd. törvény határozza meg: a
talajteľhelési dij alapjźnak, a törvény äIta| meghatärozott egységdijnak, és a szintén
jogszabály á|tal meghattnozott, a település kozigazgatási teľtiletére vonatkozó
teriletéĺzékenységimutatónakaszoruataként..

- talajteľhelési díj a|apja: a szolgá|tatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méľéssel
igazo|t felhasznált, illetve mérési lehetőség hiáĺyában aZ áta|áĺy a|ap1án
meghatározott viz mennyisége, csökkentve a külön j ogszabá|y szeľinti locsolási célú
fę|haszntl|ásra fi g ye l emb e v ett víz mennyi s é gével m, -b en

- egységdíj: l.200,- Ft/m3

- teľületérzékenységí szorző: 1,5

A talajterhelési đíjat tárgyévet követő év március 3T. napjáíg kell bevallani és megťĺzetrĺ a
helyi ĺinkormányzatrészére'meIy az önkormányzatok Környezetvédelmi Alapjainak bevételi
forrásait képezi.

Mentességre vonatkozőarl a rendelet nem tartalmaz szabtůyokat, mert az eljárási szabáIyoka
irźnyadő Art. szerint lehetőség van méltányossági alapon a ďíj mérséklésére vagy
elengedésére.

A rendelet tervezet szeľint a kibocsátónak először af016. évi felhasználást kell bevallani és
2017-ben megfizetni.

Az önkormányzatĺak a díj beszedésére ťlzetési alsztllĺiát kell nyitnia a szźlĺrlavezeto banknál.

A józsefuárosi teľmészeti környezet védelméről szőIő 2812014. (VII.01.) önkoľmányzati
rendelet 16. $ (2) bekezdése szabáIyozza a Kciľnyezetvédelmi Alap bevételeit, de a
talajterhelési díj ebben nem SzerepeI, ezért a rendelet módosítása is sziikséges.

il. A beteľjesztés indoka

A Ktd. a|apjarl a helyi vízgazđá|kodási hatósági jogkörbe tartoző szenrlyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenőľzési,
adatszoIgáltatási, eljaľási szabáIyokat' valamint a díjkedvezmények és mentességek eseteit
ö nkormany zati r enđe|etb en ke l l szab á|y o zni.

III. A dtintés célja' pénziigyi hatása

A döntés cé|ja a he|yí vizgazđalkođási hatósági jogköľbe brtoző szemyvíze|he|yezéshez
kap c s o 1 ó dó talaj terhelé s i díjj al kap c s o l ato s szab ályok me ghatár ozása.

A đöntés pénziigyi fedezetet nem igényel.

A Fővaros Csatomázási Művek tájékoztatása szeľint a kertilet mfu 2014. évben teljes
mértékben csatomázva volt, valamint a Hatósági ÜgyosztáIy sem adott ki olyan engedélyt,
amelyben egyedi szenrlyvízelhelyezést engeďé|yezett, ezért vźtthatőan a kerületbęn aZ

előterjesztés mellékletében szereplő rendeletnek nem lesz a|anya, és az tlnkoľmányzatnak
bevétele sem.



III. Jogszabályi kiiľnyezet

A Magyaroľszág helyi onkormányzatairőI szőIő 2011. évi CLXXXX. tĺirvény (Motv.) a2' $

1. pontja szeľint a képviselő-testület hatáskoľéből nem ruházhatő át a rendeletalkotás.

A Ktd. 26. $ (4) bekezdése szeľint, a települési önkormányzatok rendeletben áIlapítják meg a
helyi vízgazdáIkođásĺ hatósági jogköľbe tartoző szenrlyvizelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjjal kapcsolatban ugyanezen törvény 12. $-ban meghatározott éńalány

megállapításanak szempontj ait, valamint a 2l l A. $ -ban meghatározottakat.

A hatásvizsgálati lapot az előterjesaés 2. szźlmű melléklete tartalmazza.

Fentiek alapjánkéľem azaIźĺbbihatźlrozatijavaslat ésaze\óteĺjesztés 1. sz. mellékletétképezo
cinkoľmányzati rendelet elfogadását.

Határozati javaslat

A Képviselő-testület úgy dtint' hogy

feIkéri a polgármesteľt, hogy kezdeményezze a szám|avezető banknźů ťlzetési alszám|a
nyitását a talajterhelési díj beszędésére és íľja alá a banksztlmlaszerződés módosítását.

Felelős: polgármesteľ
Határidő: 2015. oktőber 22.

A döntés végrehajtásátvégző szewezeti egység: Pénzügyi Ugyosztály

Budapest, 2015. október 12.

polgáľmesteľ

Törvényességi ellenőrzés :

Danada-Rimán Edina
jegyzo

aljegyzo
Züii ĺj iiT 
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Az e|óterjesztés i. számumelléklęte

Budapest Főváros VIII. keriilet Jĺizsefváľos Onko rmányzat Képvisető-testületének
...../201.5. (.......) önkormányzati ľendelete

a talajteľhetési díj helyi szabályiľól

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testtilete a
környezetterhelési đíjľól sző|ő 2003. évi LXXXIX. törvény 2IlA. $ (2) bekezdésében,
tovćtbbá a 26. $ (a) bekezđésében, valamint az A|aptotvény 3f. cikk (1) bekezdés a)
pontjában meghatározott feladatkörében eljtlrva a következőket ľendeli el:

1. s E rendelet hatá|ya Budapest Fővaľos VIII. Kerület Józsefuaľosi onkormányzat
kozigazgatási teľtiletén azon természetes és jogi személyekĺe, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetekre terjed ki, akik helyi vizgazđá|kodási engedély alapjan a kornyezet
terhelésével járő anyagot _ szenĺyvizet _ bocsátanak atalajba (a továbbiakban: kibocsátó).

2. $ Annak a kibocsátónak, aki a mrĺszakilag rendelkezésre á|Iő közcsatomara nem köt ľá, éS

heIyivízgazdálkodási hatósági engeđé|yezés alapjan szemyvízelhelyezést - ideértve az egyeđí
zárt szennyvíztźłłozót is _ alkalmaz,ta|ajterhelési díjfizetési kötelezettsége keletkezik.

3. s A talajterhelési díj méľtékét a talajterhelési díjnak a külön jogszabáIy szerint
meghataľozott a|apja, az egységdíj, valamint Budapest VIII. Kerület kozigazgatási terĹiletére
vonatkozó területérzékenységi szorzős szorzata hatáľozza meg az I. fi;ggelékében rögzítettek
szerint.

4. s A kibocsátónak a helyi vízgazdá|kođtsi hatósági jogktirbe hrtoző
szemyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjfizetési kötelezettséget a kibocsátónak
kell megál|apítania és bevallania a tárgyévet követő év március 3l-ig az ]. mellékleŕ szeľinti
formanyomtatványon.

5. s A kibocsátónak a ťlzetendő díjat a Budapest VIII. Kertilet Józsefuárosi onkormányzat
talajdíj terhelési beszedési számlájtxa kell megfizetni a tárgyévet k<jvető év marcius 3 1-ig.

6. s E rendelet alka|mazásában:

1. Helyi vízgazđáIkodási hatósági engedéIy és az annak alapjarlvégzeÍt szennyvíz elhelyezés
kifejezésen a vízgazdźllkodásról szóló törvényben és avízgazđálkodási jogkör gyakorlásaról
szóló Korm' renđben meghatározottakat kell érteni;

2. Teraletérzékenységi szorző a|att a környezetteľhelési díjról szóló tĺiľvény valamint a fe|szín
víz aLalti á||apota szempontjáből érzékeny területeken lévő települések besorolásaľól szóló
KvVM rendeletben meghatározottakat kell éľteni.

7. s (1) E rendelet 2016.január 01-jén lép hatályba.

(2) A díjfizetési kötelezettségről szóló bevallást első ízben 2016. januar 1-től
20|6. december 31-ig teľjedó ídőszaka kell benyújtani2017 . március 31-ig.



(3) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg a jőzsefvárosi természeti kömyezet védelméről
szőIő 28/2014 (VII.01.) önkormányzati rendelet 16. $ (2) bekezdése az althbi e) ponttal
egészül ki:

,,|(f) Az Alap bevételi forrásai:]

e) a környezetÍerheIési díjról szóló törvényben maghatározott talajterhelési díjból sztrmaző
bevétel.''

Budapest, 2015. október ,, ,,

Danada-Rimán Edina dľ. Kocsis Máté
jegyzo polgármester

tartós távollétében

đr.Mészár Eľika
aljegyzó



BEvALLÁS
talaj teľhelési díj me gállapításához

1. A díjfizető (kibocsátĺi) adatai:

Neve (cégneve):

Születési helye:

Ideje: !!!! év !! nu !I *o

Anyja születési családi és utóneve:

Adóazonosító jele: ! ! I ! ! ! ! ! !
Statisĺikai számjele: !! !!n ! !!.! ! I !-! !!-! !
Lakóhelye: !! ! ! város, kcizség

közterület közterĹilet jelleg hsz.-ép.-lh.-em-ajtó

Levelezési "ĺ*.' ! ! ! ! váľos, község

köZteľĹilet közteľiilet jelleg hsz.-ép. lh.-em-ajtó

P énzintézeti számlaszáma : ! ! I I ! ! I l.I ! I ! ! ! ! !. ! ! ! I ! ! ! I
Telefonszáma: e-mail címe:



f. A díjfizetéssel éľintett ingatlan adatai:

Címe: !!!! város, község

közterĺilet közterĺilet jelleg hsz.-ép.-|h.-em-ajtó
He|yrajzi száma:

3. Az ingatlan

Neve (cégneve):

lĺl
tulajdonosának adatai (Akkor kell kitolteni, ha nem azonos a díjťlzetővel.)

Születésihelye: Ideje:

Anyja neve:

Levelezési 
"ĺ*"' !!!n város, kozség

közterület-közteľĺiletjelleg hsz.-ép.-lh.-em-ajtó

4. A díjÍizetéssel kapcso|atos adatok (20...01.01-tő|f0...I2.31-ig teľjedő időszakľa)

l. Teljes évivizfogyasztás (vízmérő / áta|ány alapjźtn)

2. A locsolás r a felhaszná|t vízmennyisé g

m'

m'

3 ' Szenrryvízszá||ittsra feljogosított szervezęt á|ta| igazoItan elszállított szennyviz egyĺittes mennyisége

( számlákkal igazo|v a) :

4. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a2,3 sorok osszegével):

5. A talajterhelési díj mértékę:

6. T ęrilętérzékenységi szorző:

7. Fizetendőtalajterhelési díj: 4. sor*5. sor*1,5

mt

m'

t200Fí m3

1,5

Ft

5. A kibocsátónak a díjktitelezettséggel kapcsolatos egyéb közlendője' nyilatkozata:

Fele|ősségem tudatában kijelentem, hogy a beval|ásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

!!!! e" !! ou !! ""n
adőzó vagy képviselője aláírása



A ta|ajterhelési đii alapia: a szoIgá|tatott vagy egyedi vizbeszerzés esetében a méréssel
igazo|t felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átaláĺy alapjáĺ meghattlrozott víz
merľryisége, cscikkentve a külĺjn jogszabáIy szerinti locsolási célú felhasznáIásra írgyelembe
v ett v íz mennyisé gével.

Ata|ajterheIésidijegvségdíjtnakmértéke:12OOFt/m3

A területérzékenységi szorzó: Budapest Főváros VIII. kerületkozigazgatási teľületére: 1,5

A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj a|apja, az egységđíj, valamint a település
közigazgatási területére vonatkoző teti|etérzékenységi szorző az a|ábbiak szerint hatátozza
meg:

TTD=ExAxT

ahol:

TTD: aťĺzetendő éves talajterhelési díj,

E: egységdíj (Ft/m3)

A'z a dijfizetési alap (m3)

T: a telepü|éskozígazgatásí teľületére vonatkoző, a felszín aIattivízáI|apota szempontjából
me gáI|apított terül etérzékenys é gi szor ző .



INDoKoLÁS

Általános indokolás

A környezetterhelési díjról szőIő 2003. évi LXXXIX. torvény ľendelkezései szerint a helyi
vízgazđá|kodási hatósági jogköľbe tartoző szennyvizelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési
díjjal kapcsolatos megállapítási, bevallási, befizetési, ellenorzési, ađatszolgáltatási, eljĺĺľási
szabá|yokat a fővárosban a kertileti önkormányzatrende|etben állapítja meg.

Részletes indokolás

1. $-hoz

A rendelet személyi és táľgyi hatáIyárő| rendelkezik.

f.-4$-hoz
Meghatározza az önkoľmányzat illetékességi területén alkalmazandő díj méľtékét, mely a
környezetterhelési díjról szóló törvény źita| megállapított egységdíj és a teľületéľzékenységi
szotző értékének szotzata. A talajteľhelési díj megáIIapítása onadőzással történik. A fizetendő
díj osszegét a kibocsátónak kell megállapítania és bevallania a rendelkezésben foglalt
hataĺidőn belül.

5. $-hoz

A díj megfizetésének határidejéről ľendelkezik,mely atáĺgyévet követő év mĺáľcius 3I. napja.

6. $-hoz

Értelmező rendelkezéseket tartalmaz.

7. $-hoz

Hatá|yb a l éptető rendelkezé st taľta|maz.



előteri eszté s 2. sztmű melléklete

Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásróI szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. $-a a|apján Budapest Főváros VIII.
keľület Józsefuárosi onkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szőIő
rendelet megalkotásához kapcsolódóan e|végzett előzetes hatásvizsgálat eredményéro| az
alábbi táj ékońatast adom :

1. Taľsadalmi hatás:

A ľendelet előírásainak taľsadalmi hatása nincs.

2. Gazdasági, költségvetési hatás :

A rendeletben foglaltak végrehajtása csekély mértékű bevétel növekedést eredményezhet,
tekintettel arľa, hogy a keľĺilet teljes mértékben csatoľnázott.

3. Környezetvédelmi hatás:

A talajterhelési díj céIja a köľnyezetkarosító tevékenységek csclkkentésének elősegítése.

4. Egészségtigyi hatás:

A rendelet előírásainak egészségiigyi hatása nincs.

5. Adminisztratív teľheket növelő hatás:

A rendelet végrehajtása csekély mértékben növeli az adminisńratív terheket.

6. A jo gszabźlly megalkotásának sztikségessége :

A talajteľhelési díj az tgynevezeÍt egyéb adók csoportjarnk körébe tartozik, mely eljárási
szabá|yai tekintetében az önkoľmányzatnakrendęlętalkotási kötelezettsége van.

7. A ľendelet végrehajtásához szemé|yi,tárgyi feltételek bővítése nem szĹikséges.
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