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E L Ő T E R J E S Z T É S 

 
Tárgy: Javaslat a talajterhelési díjkedvezményekről és mentességekről, valamint 

az adatszolgáltatási eljárási szabályokról szóló rendelet módosítására 
 
Tisztelt Képviselő-testület!  
 
  A 2011. évi CCI törvény 234. §-a módosította a 2003. évi LXXXIX. törvény 
talajterhelési díjról szóló részét, azon belül is a talajterhelési díj összegét, mely 
2012. február 1-től tízszeresére emelkedik, 120 Ft/m3 helyett 1200 Ft/m3 

összegben került megállapításra. 
 
Ezt az összeget tovább emeli a területérzékenységi szorzó, mellyel már 3600Ft/ 
m3 az elfogyasztott vízmennyiség szorzója.   
 
Azok a lakosok, akik rákötnek a csatornahálózatra, a rákötés napjától 
mentesülnek ugyan a talajterhelési díj megfizetése alól, azonban a február 1-től a 
rákötés napjáig terjedő időszakra ki kell fizetni az igen magas, sok család 
megélhetését is veszélyeztető díjat.  
A csatornahálózatra való rákötéshez érdekeltségi hozzájárulást kell fizetni, 
melynek díjai területi megosztásban igen magasak.  
 
A lakosság terheinek csökkentése érdekében javaslom, hogy akik ez évben 
október 31.-ig aláírják az érdekeltségi hozzájárulásról szóló szerződést, 
mentesüljenek a talajterhelési díj 70%-ának megfizetése alól.  
 
Melléklet: rendelet indokolása, hatástanulmány 
 
Fentiek alapján kérem az alábbi rendelet módosítás elfogadását:  
 
Rendelet- alkotási javaslat: 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő- testülete megalkotja a …/2012 
(V.31.) számú rendeletét, a talajterhelési díjkedvezményekről és 
mentességekről, valamint az adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 
17/2004.(VI.16.)sz. rendeletének módosítására. 
 
 
 
Budakalász, 2012. május 21. 
 

Rogán László  
polgármester  

 



 
Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2012. (    .) rendelete  
a 

talajterhelési díjkedvezményekről és mentességekről, valamint az 
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 17/2004.(VI.16.) rendelet 

módosításáról 
 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk 
(2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az 
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. tv. 76. § (1) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 
1. §  

 
A talajterhelési díjkedvezményekről és mentességekről, valamint az 
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló 17/2004. (VI.16.) rendelet 5.§-a 
következő (4) bekezdéssel egészül ki: 

„(4) Azok a lakosok, akik 2012. október 31-ig rákötnek a közüzemi csatorna 
hálózatra, mentesülnek a 2012. évi talajterhelési díj 70%-ának megfizetése 
alól.”  

2. § 

Záró rendelkezés 
 
Ez a rendelet 2012. június 5. napján lép hatályba. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

dr. Molnár Éva 
jegyző 

 
Záradék: 
 
A rendeletet a Képviselő-testület a 2012. május 31-ei ülésén fogadta el, 
kihirdetése 2012. június … megtörtént. 
 
 
dr. Molnár Éva 
jegyző 



 
melléklet 

INDOKLÁS 
 
a talajterhelési díjkedvezményekről és mentességekről, valamint az 
adatszolgáltatási és eljárási szabályokról szóló rendelet tervezethez 

 
Általános indoklás 

 
A 2011. évi CCI. tv. 234.§-a értelmében a talajterhelési díj összege 2012. 
február 1-től tízszeresére emelkedett, a 2013. évi talajterhelési díj kalkulációnál 
a lakosoknak ezen összeggel kell számolniuk.  
Az emelkedés miatt várható a csatornahálózatra való tömeges rákötés, mely 
újabb százezres nagyságrendű teher.  
A rendeletmódosítás kedvezményt biztosít a rákötők részére a talajterhelési díj 
70%-ának megfizetése alól.  
 
 
Részletes indoklás: 
 
Az 1§-hoz: 
A kedvezmény mértékét és feltételeit határozza meg.  
2.§ 
Záró rendelkezést tartalmazza. 
 

 
Hatástanulmány 

 
1. Rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
 
A törvény szerint megállapított talajterhelési díj várható hatása, hogy többen 
rácsatlakoznak a csatorna rendszerre, így megnő a befizetések száma. 
 
2. Rendelet környezeti és egészségi következményei 
 
A rendelet pozitív hatással van a környezetre, tekintettel arra, hogy a 
csatornahálózatra való rákötést preferálja, mellyel kevesebb szennyező anyag 
kerül a talajba.  
 
3. Rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
 
A rendeletnek nincsenek adminisztratív terhei. 
 



4. A jogszabály megalkotásának szükségessége  
A jogszabály kedvezményt biztosít a lakosság részére, mely tovább emelheti a 
csatornahálózatra való rákötési hajlandóságot.  
 
5. rendelet a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, 

tárgyi és pénzügyi feltételek: 
 
Az alkalmazáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
adottak.  

 


