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Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
……/…..( …) önkormányzati rendelete a
talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 17/2010. (XII.15.)
önkormányzati rendelet módosításáról
Ózd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében
kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésének 13. pontjában meghatározott
feladatkörében eljárva, az Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II.27.) önkormányzati rendelet
2. melléklet 1.2.6 pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Ügyrendi,
Igazgatási és Rendészeti Bizottság, a 2. melléklet 2.3.17. pontjában biztosított
véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi és Gazdasági Bizottság véleményének
kikérésével a következőket rendeli el:
1.§
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal
kapcsolatos helyi szabályokról szóló 17/2010. (XII.15.) önkormányzati
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő
rendelkezés lép:
„ (1) A talajterhelési díj megállapítása, bevallása és befizetése vonatkozásában a
Ktd előírásait kell alkalmazni.”
2. §
A Rendelet 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„ (2) A talajterhelési díjat Ózd Város Önkormányzata 11734121-1535008803920000 számú Talajterhelési díj számlájára kell megfizetni.”

3.§
A Rendelet 3.§ (1) bekezdésében „az illetékes szolgáltató - Ózdi Víz- és
Csatornamű Kft. -” szövegrész helyébe a „mindenkori közüzemi szolgáltató”
szöveg lép.

4.§
(1) Ez a Rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő
napon hatályát veszti.
(2) Hatályát veszti a Rendelet 3.§ (3) bekezdés c) pontja.

Dr. Almási Csaba
jegyző

Janiczak Dávid
polgármester

INDOKOLÁS
Általános Indokolás
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal tájékoztatása alapján a
Miniszterelnökség Területi Közigazgatásért Felelős Államtitkárának utasítására a
megyei kormányhivatalok átfogó vizsgálatot végeznek a helyi önkormányzatok
adókat megállapító rendeletei tekintetében. Az ellenőrzés célja annak vizsgálata,
hogy a helyi önkormányzatok által a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
felhatalmazása alapján kiadott, adókat megállapító rendeletei a magasabb szintű
jogszabályi rendelkezésekkel összhangban állnak-e.
A 2011. január 1. napjától hatályos Rendelet az adózók terheinek csökkentése
érdekében lehetőséget biztosított a talajterhelési díj két egyenlő részletben történő
megfizetésére. A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Osztálya a helyi adórendeletek vizsgálatával kapcsolatos BO/13/677011/2015 számú feljegyzésében megállapította, hogy a talajterhelési díj „két egyenlő
részletben” való megfizetése nem felel meg a környezetterhelési díjról szóló 2003.
évi LXXXIX. törvény 21/A.§ (1) bekezdésében foglaltaknak, mely szerint a
talajterhelési díjat egy összegben, a tárgyévet követő év március 31-éig kell
megfizetni.
A magasabb szintű jogszabályi rendelkezéssel való összhang megteremtése
érdekében szükségessé vált a két egyenlő részletben történő megfizetés
szabályozásának módosítása.
Részletes indokolás
az 1. §-hoz
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. tv-re való hivatkozást
tartalmaz.
a 2. §-hoz
A módosítás a számlaszám megnevezésének változása miatt szükséges.
a 3.§-hoz
A módosításra a szolgáltatóban történt változás miatt van szükség.
a 4.§-hoz
(1) A rendelet hatálybalépését határozza meg. A talajterhelési díj egy összegben
történő megfizetése az adózók terheit súlyosbítja, ezért év közbeni módosításra
nincs lehetőség, így ennek alkalmazására 2016-tól kerül sor.
(2) Hatályon kívül helyező rendelkezést tartalmaz.

TÁJÉKOZTATÁS ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATRÓL
a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § alapján
1. Az önkormányzati rendelet-tervezet címe:
Ózd Város Önkormányzata Képviselő-testületének …/....(.....) önkormányzati rendelete a
talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokról szóló 17/2010. (XII.15.) önkormányzati rendelet
módosításáról.
2. A képviselő-testületi ülés időpontja:
2015. szeptember
3. Társadalmi hatások
A rendelet-tervezet elfogadásának társadalmi hatása, hogy 2016. évtől súlyosbítja az adózók terheit,
mivel a korábbi szabályozástól eltérően a talajterhelési díj megfizetésére egy összegben, a tárgyévet
követő év március 31-ig kerülhet sor. A korábbi szabályozás két egyenlő részletben történő
megfizetést engedélyezett, a tárgyévet követő év március 31-ig és szeptember 15-ig.
4. Gazdasági hatások
A rendelet-tervezet elfogadásának nincs közvetlen gazdasági hatása.
5. Költségvetési hatások
A rendelet-tervezet elfogadásának költségvetési hatása nincs.
6. Környezeti következmények
A rendelet-tervezet elfogadásának nincs környezeti következménye.
7. Egészségi következmények
A rendelet-tervezet elfogadásának nincs egészségi következménye.
8. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások
A rendelet elfogadását követően egyszerű adminisztratív hatással kell számolni.
9. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei
A jogszabály megalkotását a Borsod-Abaúj–Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi
Felügyeleti Osztályának a BO13/6770-11/2015. számú feljegyzése teszi szükségessé.
10. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételei
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.

