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A 2011. évi CCI. törvény 234.§-a a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. 
törvény 12.§ (3) bekezdését módosította, mely alapján a talajterhelési díj egységdíja 120 
Ft/m3-ről 1200 Ft/m3-re változott. 
Az egységdíj tízszeres mértékre történő módosítása a szennyvíz rákötéssel nem rendelkező ki- 
bocsátók jelentős részének anyagilag igen súlyosan megterhelést jelent. Az Önkormányzat a 
6/2012. (II.16.) önkormányzati rendeletével, mentességet, ill. kedvezményt biztosított 2012. 
évtől, hogy a terheket mérsékelje. 
Külön ösztönzi a rendelet 5.§ (4) bekezdésének szabályai a kibocsátókat, a 
szennyvízcsatornára való mielőbbi rákötésre.  
Az új talajterhelési díjról szóló rendelet hatályba lépése óta az eltelt időszak jogalkotási 
tapasztalata alapján a rendelet 5.§ (4) bekezdése nehezen értelmezhető, ezért mindenki 
számára érthető formában szükséges a rendelet módosítása. 
 
A rendelet-tervezet társadalmi egyeztetésre az Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti 
és Működési Szabályzatról szóló 9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 42/A §. alapján sor 
került. A rendelet-tervezetet érintő észrevétel, módosító javaslat a közzététel ideje alatt nem 
érkezett. 
   
  
A rendelet-tervezet elkészítésekor törekedtünk arra, hogy a tervezet: 

a) megfeleljen az Alaptörvényből eredő tartalmi és formai követelményeknek, 
b) illeszkedjen a jogrendszer egységébe,  
c) megfeleljen a nemzetközi jogból és az európai uniós jogból eredő kötelezettségeknek 

és  
d) megfeleljen a jogalkotás szakmai követelményeinek. 

 

Hatásvizsgálati lap 
 

A talajterhelési díjról szóló 6/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 
 

Tájékoztatás előzetes hatásvizsgálat eredményéről 
 

I.  Várható társadalmi hatások 
Csökkenti a környezeti károkat azzal, hogy azon szennyvízkibocsátókat, akik 
eddig nem kötöttek rá a vezetékes szennyvízhálózatra rákötésre ösztönzi.       
 

      II.        Várható gazdasági, költségvetési hatások 
A költségvetési bevétel alakulására jelentős hatással nincs. Ösztönöz a mielőbbi 
rákötésre, hogy a díjfizetést a kibocsátó elkerülje, ill. a fizetendő összeg ne legyen 
magasabb az eddigieknél.   

      III.      Várható környezeti hatások 
                  A környezet terheltsége  csökkenne, hiszen aki anyagilag megteheti rácsatlakozik a 

hálózatra, aki  nem tud a hálózatra csatlakozni anyagi okok miatt, azt is spórolásra 
ösztönzi. 
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   IV. Várható egészségügyi következmények 
Egészségesebb vizet és egészségesebb környezetet eredményezne, ha egyre többen 
csatlakoznának a kiépített szennyvízhálózathoz. 
 

V.     Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A hálózatra rácsatlakozni nem tudók, vagy nem akarók  díjának a beszedése több 
feladatot ró az adóhatóságra, hiszen valószínűleg emelkedni fog a fizetni nem 
tudók méltányossági kérelmeinek száma, valamint a tartozás beszedése 
érdekében a  behajtási, végrehajtási cselekmények száma. 

 
VI.  A rendelet megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 

várható következményei 
     A rendelet módosítása a rácsatlakozók kedvezményeinek egy értelműbb 

meghatározására vonatkozik.  
 

 
VII.  A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 
                   A rendelet alkalmazása nem igényel többlet személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételt. 
 
A rendelet-tervezet vonatkozásában az Európai Unió intézményeivel és tagállamaival 
egyeztetési kötelezettség nem áll fenn, nem tartozik az előzetes bejelentési kötelezettség alá 
tartozó jogszabályi tervezetek közé. 
 
 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet vitassa meg a rendelet-tervezetet és fogadja el azt. 
  
 
Edelény, 2012. július 5.   
 
 
                   Molnár Oszkár 
          polgármester 
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A talajterhelési díjról szóló 6/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 

Edelény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. törvény 21/A § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet II. 2.13 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Pénzügyi és Ügyrendi Bizottság; és 

Edelény Város Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
9/2011.(III.24.) önkormányzati rendelet 1. melléklet III. 3.1.4 pontjában meghatározott 
feladatkörében eljáró Városfejlesztési, Környezetvédelmi és Közbeszerzési Bizottság 
véleményének kikérésével, 

a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8.§ (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1.§ A talajterhelési díjról szóló 6/2012.(II.16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: 
Rendelet) 5.§. (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(4) Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az a kibocsátó, aki a közcsatornára 
ráköt, és a rákötés időpontjáig a tárgyévi kibocsátás mennyisége az 5. §. (1) 
bekezdésében meghatározott mértéket nem haladja meg.” 

 

2.§ A Rendelet 5. §-a kiegészül az alábbi (5) bekezdéssel: 

„(5) A kibocsátót 90 %-os díjkedvezmény illeti meg, amennyiben a közcsatornára 
ráköt, és a rákötés időpontjáig a tárgyévi kibocsátás mennyisége az 5.§. (2) 
bekezdésben meghatározott mértéket nem haladja meg.”  

  

3.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon 
hatályát veszti. 

 

Vártás József      Molnár Oszkár 
               jegyző        polgármester          

 


