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Tisztelt Képviselő-testület!

I. Tényállás és a dtintés tartalmának ľészletes ismertetése

A kĺirnyezet és a természet védelme, terhelésének mérséklése, akornyezethasználóknak a környezet és
természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a környezet és
természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében az országgýilés megalkotta a
köľnyezetterhelési díjról szóló f003. évi LXXxx. törvéný (a továbbiakban: Ktd.)'

A Ktd. értelmében a helyi vízgazdá|kodási hatósági jogkörbe tartoző szennyvízelhe|yezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjjal kapcsolatos adőnatási feladatokat az illetékes önkormányzati
adóhatóságok látj ák el.
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Előterjesztő: Egry Attila alpolgármester

A képviselő.testĹileti Ĺilés idopontj a: f0|5. december 03. sz. napirend

Táľgy: Javaslat a talajteľhelési díjľól szóló ľendelet módosítására

ülésen kel| tárgyalni, a rendelet elfogadásához minősített szavazattöbbségA napiľendet nyílt
szükséges.
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Yárosgazdálkodási és Pénzĺigyi Bĺzottság vé|eményezi X
Embeľi Eľőfoľľás Bizottság vé|eményezi -

Határozati j av as|at a bizottság számźlr a:

A Városgazdálkodási és Pénzügyi Bizottság javasolja a Képviselő-testtiletnek az e|őterjesztés
meg!árgyal'ásźú.



A Képviselő-testület fenti törvény alapján 20l5. október f2' napján mega|kotta a talajterhelési díj
he|yi szabźllyairól sző|ő 4fl20|5.(X.f9.) onkormányzati ręndeletét, mely 2016. január l-jén lép
hatá'|yba.

A Budapest Főváros Kormányhivatala kormánymegbízottj a 2015. november 16. napján kelt levelében
törvényességi felhívást küldött (1. sz. melléklet), melyben kérte, hogy a mulasztásban megnyilvánuló
jogsértést a Képviselő-testület szüntesse meg. A törvénysértés abban nyilvánul meg, hogy aKtđ. a26.
$ (4) bekezdésében fe|hatalmazást adott a mérési lehetőség hiźtnyźban felhasznált víz mennyiségének
áÍa|ányban történő meghatározására, az áta|ány megá||apítáSa szempontjainak szabá|yozására is a
Képviselo-testtiletek szämżra, amely szabályokľa az önkormányzati rendelet nem tarta|maz
előíľásokat.

Fentiek a|apján az onkoľmányzati rendelet módosítása szükséges, oly módon, hogy szabályozni kell
annak a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátónak, akinek az ingat|anán avizfogyasztás nem
mérhető, a talajterhelési díj a|ap á|talányban történő megá||apitásának szempontjait.

Az ti|ami tulajdonú köziizemi vizbo| szo|gá,|tatott ivővízért, illetőleg az á||ami tulajdonú közĺizemi
csatornamtÍ hasznźiatźÉrtťlzetenďő dijakról sző|ő 47lI999. (XII.28.) KHVM rendelet 3. melléklete az
alábbiak szeľint szabtĺ|yozza a lakó-és üdülőingatlanok vízfogyasztźsának figyelembe vehető
átalánymennyiségeit:

1. Beépített ingatlanok (telkek)
1.1. udvaľi csappal
1.2. épületen beltili, de lakáson kívtili közos vízcsappal
1.3. mint |.f., de lakáson kívüli közos vízöblítéses WC-vel
1.4. épületen belüli, lakáson belüli vízcsappal
1 .5. mint | '4., de épületen belüli, lakáson kívüli kozös vízöblítéses WC-vel
1.6. épületen belüli, lakáson beltili vízcsappal és vízöblítéses WC-vel
1.7. épületeken belüli, lakáson belüli vízcsapokkal, vízoblítéses WC-vel,

hagyományo s fútéstĺ (fiiľdőhengeres) fürdőszobával
1.8. mint I.J., de hagyományos fútésű helyett,egyedi, éjszakai

áramfelvételes vízmelegítővel
1.9. mint l.8., de központi me|egvíz-e|látással, illetőleg nem korlátozott

fiĺtésű egyedi vízmelegítővel
2. hźzikert locsolás

az ingat|an beépítetlen tertilete' de legfeljebb az ingat|an terület
5 0%o - ának alapu I vételéve l

3. gépkocsimosás(tömlővel)
4. állatállomány itatása számos állatonként
5. közkifolyón fogyasztoÍtvíz áta|ánymennyisége 150 m-es körzetben

lakók száma szerint

40 |/fő/nap
60 |/fólnap
75 |lfólnap
65 |lfőlnap
80llfolnap
95 |lfőlnap

IfOllfolnap

150 |lfőlnap

180l/főlnap

l llmzlnap
400UszgVhő

40Udblnap

30lĺfó/nap
6. a személyi tulajdonban álló _ vállalkozáson kí\,iili _ nyaralók, tidĺilők,

házikertek esetében az a I 4 . pontokban megállapított áta|ánymennyiségek
alapján évente összesen öt hónapra (május-szeptember hónapokľa) kel1' az
iv őv iz- és csatornadíj at felszámo lni

A47/1999. (XII.28.) KI{VM rendelet 3. melléklete 1-3. pontban foglalt źlta|áný javaslom szabá|yozni
az onkormźlnyzati rendelet módosításában, oly módon, hogy a 3. $-a a következő bekezdéssel
egészüljön ki:

,,(2) Annak a talajterhelési díj fizetésre kötelezętt kibocsátónak, akinek az ingat|anán a vízfogyasztźs
nem mérhető, a talajterhelési díjfizetési alapot af . me|lék|etben foglalt źÍalánnya| kell megállapitani.,,

A201i. évi CXCIV. tcĺrvény 32. $-ban foglaltakľą mely szerint ,,ťlzetési kötelezettséget megállapító,
fizetésre kötelezettek körét bővítő, a ťlzetési kĺjtelezettség teľhét növelő, a kedvezméný, mentességet
megszüntető vagy korlátoző jogszabály kihirdetése és hatá|yba lépése kozött legalább 30 napnak el
kell telnie.'' Mindezek a|apjétn a módosító rendelet f0I6. január 4. napján|éphatá|ýa.



u. A beterjesztés indoka

A Budapest Főváros Kormányhivatala kormánymegbízottjának törvényességi felhívásában foglalt
mulasztásban megnyilvánuló jogséĺtés megszüntetése, melynek határideje a felhívás kézbesítésétol
szálmitotÍ.3O nap.

fII. A döntés célja, pénzügyi hatása

A döntés cé|ja ahe|yi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartoző szennyvíze|helyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjj al kapcso l atos szabályok pontos ítása.

A döntés pénzügyi fedezetet nem igényel.

Iv. Jogszabá|yi köľnyezet

A Magyaľország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 42' s |. pontja szerint a
képvi se lő-testĺilet h atásköľébő l nem ruházh atő át a rendeletalkotás.

A Ktd. 26. $ (4) bekezdése szerint, a települési önkormányzatok rendeletben állapítják meg a helyi
vizgazdá|kodási hatósági jogk<ĺľbe tartoző szennyvízelhe|yezéshez kapcsolódó talajterhelési díjjal
kapcsolatban ugyanezen törvény 12. $-ban meghatározott áta|ány megźi|apításának szempontjait,
valamint a 2| l A. $-ban megh atározoltakat.

Fentiek a|apján kérem az e|őterjesztés mellékletétképezo önkormányzati rendelet elfogadását.

Budapest, 2015. november 25.

Torvényességi ellenőrzés:
Danada-Rimán Edina

jegyző
nevében és megbízásából

d{^'qM/ tg
a|jegyző /Üli t:.]ij 2 5.

Pe.y.Ąttilu
alpolgármesteľ



BUDAPEST Fovĺnos
KonmÁruYHIVÄTALÁ

roRľĺÁ'NvluĺscľÍzort

(. łl_. nro{(j r.tet

(X. zs.\ önkormányzati. 
tilrvényességi felhívásÜqviratszám: BPB/004/00 499.212015

Ü!ýĺntezo: dr. Pencz Alĺz

Telefon: 235-1758
E-mail : Pencz.aliz@bf kh' hu

dr. Kocsis Máté

Polgármesteľ Úr részére

Budapest Főváros Vll|. kerü|et

Józsefváros i ö n kormányzat

állnak rende|kezésére.

BudaPest,2015. novem O"' 16'

Tárgy: a 42lf0]5' 
'rendeletre vonatKozo

megkĹildése
Melĺékteĺ 1 pld.

Hiv. szám: -

Tisáelt Po|gármester Ur!

Magyarország helyi onkormánpatairól szóló.201í. évi CDfiXlX. tĆirvény (a továbbiakban: Mötv.) 132. s

(3) bekezdés b) ponqauái, ĺr"iu" a 134's ĺĺ l Ĺ"rl.aésében fog|altak aiapján me|lékelten megkÜ|döm a

Budapest Főváros łii'. kerület lózsefvarosi onkormányzata KépvÍselő-testuletéhez intézett

ia-*env"""égi fethívásom egy példányát.

Kérem szíves Ktzreműkodését a felhĺvásnat< a testü|ethez történó eljuttatásában, toÝábbá' hogy az

abban fogta|takat 
" 
.".ui.i" r.ézbesÍtéstól, i-J:;n",il önkormánpaiot< törvényességi felĹigyeletének

résletes szabályairiI szó|ó 1.ĺ9/20 12' N|.zoĺxo.*' rendeĺet 5' si1) bekezdése atapján - a Nemzeti

Jogszabálytárba torténó feltöltéstól számĺtott

30 napon belül

napirendjéreÍíjzze,éstárgyaljameo,r1sryj1mmelatorvényességifelhívásbanhivatkozottMagyarország
gazdasági stabi|itásárói ižalizoll.evicxctv. torvény 32. $-ában foglaltakra.

AzMötv.134.s(1)bekezdésealapján.váromadontésről-annakmeghozatalátólszámított'a
kormányhivata|hoz í0 napon belül a rĺ.*'"ti jogszabá|ytáron keresztüI megérkező - szíves

tájékoáatását.

Ezúton szeretném Po|gármester Urat tájekoztatni arról, hogy a munkájuk során jelentkezó problémák

megoldásáh oz- azľ,läw. ĺgs. S (3) bekezdese atapján - a kormánýľlĺvatat munkatársai készseggel

..ł,Jĺos 
Koł.Qéł^. 

'.Ł. "é':.'

;é*xé ",uj.

Tisztelettel:

}ę
s;l!*I

1139 Budapest, Teve utca 1t!-c. -1364 Bp. Pt.234.-'TeleÍon: +36 (1) 896-2430 Fax: +36 (1)2374882

p-tuirt Luiin"]t'oua"ptttOo*h'hu - Honlap: www'kormanyhivatal'hu



BUDAPEST FoVÁRoS
KomnÁruYHIVATALA

ronvĺÁNylĺpcsÍzorľ

Ügyiratszám : BPB/004/00 499-1 |2o 1 5
Ügyĺntéző: dr. Pencz Aliz

Teĺefon: 235.1758
E-m a il : pencz. aliz@bfkh. h u

Budapest Főváros Vlll. kerület
Józsefváros i onkormán yzat
Képviselő.testtiIete
részére

Budaoest

I1q']-T?ryŚnyęseg i |e|! Ívás a ta|ajterhelés i d Íj
nelyl szabá|yairó| szó|ó 4a2u5' (X. 29.)
rendeĺette| osszefü g gésben
Me|lék|et: -
Hiv. sám: -

Tiszte|t Képvisető-testületl

Budapest Főváros Kormányhivata|a (a továbbĺakban: Kormányh ivatal) azil|etékességi terÜletén miikÖdőhelyi önkormányzatok tekintetében vÍzsgá|ta a MÍniáerelnokség TER-1/498/3 t2o15. számĺje|lenőzési munkatervének megfe|elő"n - 
"'kö,nyezetterhetési 

łĺ1rol szóló z003. éví LXXXIX. torvényben(a továbbiakban: Ktdt.) kapott felhata|mazás a|apján mega|kotott va|amennyi önkormánpati rende|etet.A vizsgálat kĺterjedt Budapest Főváros Vlll. kerü|et ĺozse]fuárosiónkormanyzat Képvĺselô-testületének ataĺajterhelési dd helyi szabáĺyařóĺ szőlő 42ĺ2015. (X.29.) rende|etére (a továbbiakban: or.) is. A|efolytatott törvényességi felügyeleti eljárás eredményekéni a Magyarország he|yi önkorm ányzatairó|sző|ő 201,ĺ. évi CLXXX|X. törvény (a továbbiakĺan: ĺ,ĺotv.;132. s (3) bekezdés b) pontjában, ĺ||efue a134. s (í) bekezdésében biztosított jogkörben e|járva azaláĺai

töľvényességi felhívást

teszem.

A Ktdt. az a|ábbi tárgykcirök rende|eti szabáIyozására adott fe|hahlmazást a képviselő-testü|etekszámára:

,,21/A. g (1) A hetyi vĺzgazdátkodási hatósági jogkörbe tartozo szennyvízelhelyezéshez kapcso|ódótaĺajterhelési dÍjat a kibocsátónak keĺt megáĺĺapĺtania, bevallanĺa és megŕizetnÍe (önadózás) a tárgyévetkovetö év március 31-éig.
(2) A helyivĺzgazdátkodási hatóságijogkorbe taĺ.tozó szennyvízelhetyezéshez kapcsotódo taĺajterheĺésidíjjal kapxolatos megállapĺtási, bevattási, beÍizetési, eltenarzesi,- atdatszopaftaffisi, eĺjárási szabályokat,valamint a dĺjkedvezmények és mentességek eseteÍt a tetepĺjĺési onkormányzat - a fővárosban a ken,ĺetionkormányzat, illetve a Margitsziget tekintetében a Budape"t illl. *",iiiíanio,i,;;;;;; - rendeletben

í139Budapest,Teveutca1/A-c.-1364Bp.PÍ.234.-Telefon:+36(1)896.2430Fax:+36 
(1)237.4882E.maiĺ: kabinet.budapest@bfl<h.hu - HonIap: *'*.io*"nyľ'i".el'n"
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ál|apĺtja meg. A kibocsáto a he|yi vízgazdáĺkodási hatőségĺiogkörhoz kapcsolódó tatajterhetési d.ljat az
önkormányzati rendetetben közzétett számla javára fizetĺ meg.
(3). A közwlgáltató helyi vízgazdáĺkodási haÍóságijogkörbe taĺlozó szennyvĺzelhelyezéshez kapcsolodó
talajterhelési díj megátĺapításához és ellenorzéséhez szükséges adatokat a tetepütési onkoľmányzat -
fövárosban a keruleti onkormányzat, ittetve a Margĺtsziget tekintetében a Budapest XlIt. kerüteti
önkormányzat - rendelkezésére bocsátja.',

,,26. s p) A teĺepüIési önkormányzatok rendeletben áItapítják meg a he1yivĺzgazdáĺkodási hatóságijogkorbe taltozo szennyvízeĺhelyezéshez kapcsolódó taĺajterhetési díjjal kapcšolatban a 12. $.fuąnmeghatározott átalány megáItapításának szempontlaÍt, vaĺamÍnt a 21/A. $-ban meghatározoftakat,,,

A torvény kote|ezo e1cĺve.|. írja eÍő.a Ía|ajterhe|ésĺdíj helyi szabá|yainak rögzítését, kimoĺdja továbbá
m é rés i lehetőség h íányábań az áta|ány meg határozás kĺitelezettség ét is.
Fentieknek megfeIelően a Ktdt. a 26. $ (4) bekezdésében felhatalmazást adott a mérési lehetőség
hiányában felhasznált víz mennyiségének áiatányban történő meghatározására, az átatány
megáĺIapítása szempontjainak szabályozására is a képvisető-testü|etek számára, amelý
szabályok mega|kotásától nem tekinthet el a fe|hatalmazás címzettje.
Az átlfogő felü|vízsgálat során megállapítást nyert, hogy a Ktdt. 26. $ (4) bekezdésében foglalt
felhatalmazás szeľintĺ, az áÍa|ány megállapítása szempontjainak szabátyozás ára az o.. i"*tańalmaz előírásokat, így a képviselő.testület ezen e|őíľások mega|kotása tekintetében
mu|asztásban van.

Az MötV. 134. s (1) bekezdésében biztosított jogkörben e|járva felhívom a Tiszte|t Képvíse|o{estÜ|etet,
hogy a torvényességí felh ívásban fogta|takat

30 napon belül

tárgyalja meg és a mulasztásban megnyi|vánu|ó jogsértést szÜntesse meg. Fe|hívom a Tisáe|t
Képvise|ĺĺ-testÜ|et figye|mét a Magyarorság gazdasági stabiĺitásáról szóló 2o11. évi cXClV. törvény
32. $-ában foglaltakra, amely szerint ,,fizetési'kötetezettséget megáIlapÍtó, fizetésre kötetezettek ktjrét
bövÍtő, a fizetési kotelezettség terhét naveti, a kedvezméný, mentességet megsztintető vagy korlátozljogszabály kĺhirdetése és hatá|ybatépése közoft tegalább 30 napnak eI kelt teĺnĺe." Ebből eredően az
adóterhet jelentő,llletve súlyosbító előírást ĺegkésőbb 20í5. decembeľ 2.ig ki kell hirdetni.
Kérem, hogy az Möfu. ĺ34. $ (1) bekezdésében foglaltak figyelembevételével a tett intézkedésrőĺ,
vagy egyet nem értésükről a kormányhivatalt a d<intés meghozata|átó| számÍtott - a határidő
fokozoft betartására tekintettet - í0 napon belül a kormányhivata|hoz megéľkező kii|ön levétben
is a N emzet| Joqsza b á|vtá ron ke rg;iítüł táj ékoztatn ĺ szíves kedj enek'

Budapest,20í5. novem au, /6,

Tisztelettet:



Budapest Főváľos VIII. kertilet Józsefváľos Onkorm ányzat Képviselő-testiiletének

...../f01'5. (.......) önkormányzati ľendelete

a talajterhelési díj helyi szabályiról szóIó 42/2015. (X.fg). önkoľmányzati ľendelet módosításáľóI

Budapest Főváros VIII. kerĺilet Józsefuáľosi tnkormányzat Képviselő-tęstülete a koľnyezetterhelési
díjróI szóló 2003. évi LXXxx. törvény 21lA. $ (f)bekezđésében, továbbá a 26. $ (4) bekezdésében,
valamint az A|aptorvény 32, cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a
következőket rendeli el:

1. s A talajterhelési díj helyi szabálryiről' szóló 4fl2015.(X.f9). önkormányzati rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 3. $-a helyébe a következő rendelkezés|ép:

,,3. $ (1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díjnak a külĺjn jogszabá|y szerint
meghatározott alapja, az egységdíj, valamint Budapest VIII. kerület kozigazgatási területére
vonatkozó terĺ.iletérzékenységi szorzós szorzata határozza meg az 1. fiiggelékében ľögzítettek
szerint.

(2) Annak ata|ajterhe|ési díj ťrzetésrę kötelezett kibocsátónak, akinek azingat|anán avizfogyasztás
nem mérhető, a talajterhelési díjfizetési a|apot a f. mellékletben foglalt átalánnyal kell
megállapítani.''

2. $ Ez a rendelet 2016. január 4-énlép hatályba.

Budapest, 20i5. december,, ))

Danada-Rimán Edina
jegyző

taľtós távollétében

dľ. Mészár Erika
a|jegyző

Dr. Kocsis Máté
polgáľmesteľ



1. melléklet .....lf015.(.......) cĺnkormányzati rendelethez

ĺtalĺ,ny meghatáľozása annak a talajterhelési díj ťzetéséľe ktitelezett kibocsátónak, akinek az
ingatlanán a vízfogyasztás nem mérhet

Beépített ingatlanok (telkek)
l. udvari csappal

f. épi.ileten belüli, de lakáson kívtili kdz<ĺs vízcsappal
3. mint 1 .2., de lakáson kívtili közös vízöblítéses WC-vel
4. épületen belĺ'ili, lakásorr belĹili vízcsappal
5. mint 1.4., de épĹileten belüli, lakáson kívüli közös vízöblítéses WC-vel
6. épiileten belüli, lakáson belüli vízcsappal és vízöblítéses WC-vel
7. épĹileteken belüIi, lakáson belüli vízcsapokkal, vízöblítéses WC-vel,

hagyományo s fiĺtésű (fi'irdőhen geres) fü rdőszobával
8. mint 1.7., de hagyományos fiÍtésű helyett,egyedi, éjszakai

áramfelvételes vízmelegítővel
9. mint 1.8., de központi melegvíz-ellátással,illetőleg nem korlátozott

fűtésű egyedi vízmelegítővel 180 l/főlnap
l0. házikert locsolás azingat|an beépítetlen területe, de legfeljebb azingat|anterĺ'ilet

5O%o-ánakalapulvételével I |ĺmzlnap
l 1. gépkocsimosás (tömlővel) 400 |lszgWhő

40 |lfőlnap
60 |lfőlnap
T5llfolnap
65 UÍł:lrup
80 lifőlnap
95 |lfőĺnap

Ifl |lfőlnap

I50 |lfőlnap



INDOKOLAS

l. $-hoz

Szabá'|yozza annak a ta|ajterhelési díj ťtzetésre kotelezett kibocsátónak, akinek
vízfogyasztás nem mérhető, a talajterhelési díjfizetési alapjának źtta|ánnya| torténő
szempontjait.

f . $-hoz

Hatá|yb a l éptető ren de lkezés t Íarta|maz.

az ingat|anán a
megállapításának



Eredeti rendelet

Budapest Főváľos VIII. keriilet Józsefváľosi
Onkoľmányzat Képviselő-testületének

4f /20|5.(X.2 9). önkoľ mány zati ľendelete a
talajteľhelési díj helyi szabályaiľóI

3. s A taiajterhelési đíj métékét a talajteľhelési
díjnak a külön jogszabá|y szerint meghatározoí1
alapja, az egységdíj, valamint Budapest VIII.
kerület közigazgatási területére vonatkozó
tertiletérzékenységi szoľzós szorzata hatźrozza
meg aZ 1. fiiggelékében rögzítettek szerint.

Rendelet módosítás

Budapest Főváľos VIII. keľůilet Józsefuáľosi
Önkoľmányzat Képviselő-testületének

........lf0|5. (..........) iinkoľmányzati
ľende|ete

talajterhelési díj he|yi szabályaiľól szóló

42 ĺ2015.(X.2 9. ) iinkoľm ány zati ľendelet
módosításáľól

3. s (1) A talajterhelési díj mértékét a
talajterhelési díjnak a külön jogszabá|y szerint
meghatározott a|apja, az egységdíj, valamint
Budapest VIII. keri'ilet kozigazgatási területére
vonatkozó tertiletérzékenységi szorzós szorzata
hatźlrozza me9 aZ 1. ftiggelékében ľögzítettek
szerint.

(2) Annak a talajterhelési díj fizetésre kötelezett
kibocsátónak, akinek az ingatlanán a
vizfogyasztás nem mérhető, a talajterhelési
díjfizetési alapot a 2. mellékletben foglalt
átalánnval kell


