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Kiskunhalas Város Polgármesterének 

E L Ő T E R J E S Z T É S E 

a Képviselő-testület 2019. január 24-i ülésére  

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 

rendelet módosítása tárgyában 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény által biztosított felhatalmazás alapján megalkotta a talajterhelési díjról 

szóló 18/2018. (IX.28.) önkormányzati rendeletét, mely 2018. szeptember 29-én lépett 

hatályba.  

A hatályba lépett rendelet személyi hatályát, illetőleg a talajterhelési díjjal kapcsolatos 

ellenőrzési és adatszolgáltatási szabályokat pontosítani szükséges meghatározni. 

A rendelet módosításának tervezete a fenti szabályokat tartalmazza.  

 

Kérem a Képviselő-testületet a rendelet módosítás tervezet megtárgyalására és annak 

elfogadására. 

 

Kiskunhalas, 2019. január 07. 

 

 

Fülöp Róbert s.k. 

polgármester 

 

  



 

 

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

Kiskunhalas Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…../2019. (….) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról szóló 18/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

(jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény 17.§-a alapján) 

A tervezett jogszabály várható következményei, különösen: 

 

Társadalmi hatás: az eljárási szabály változása a lakosság körében átláthatóbb szabályozást 

ad.  

 

Gazdasági hatás: gazdasági hatása nincs a szabályozásnak. 

 

Költségvetési hatásai: a költségvetési hatása nincs a szabályozásnak. 

Az önkormányzatnak nincs ráhatása a díj mértékére, kizárólag díjmentességről, és a 

kedvezményekről dönthet.  

Környezeti és egészségügyi következményei: nem értelmezhető. 

 

Adminisztratív terheket befolyásoló következményei: a Hivatal adminisztratív terhei nem 

nőnek. 

 

A megalkotás szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: az  

Magasabb rendű jogszabállyal való összhang megteremtése szükségessé teszi a rendelet 

módosítását. 

Az alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:  

A meglévő állományi létszámban a személyi, szervezeti, tárgyi feltételek adottak. A pénzügyi 

feltételek rendelkezésre állnak. 

 

Kiskunhalas, 2019. január 07. 

 

  



Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

…../2019. (… ….) önkormányzati rendelete 

a talajterhelési díjról szóló 18/2018. (IX.28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 

2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, 26. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 

rendeli el: 

1. § 
Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 

18/2018. (IX.28.) önkormányzati rendeletének (a továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„2. §. E rendelet hatálya Kiskunhalas város közigazgatási területén helyi vízgazdálkodási 

hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést - ideértve az egyedi zárt 

szennyvíztárolót is – alkalmazókra (továbbiakban kibocsátó) terjed ki, akik a műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára nem kötnek rá.”  

 

2. § 

 

A Rendelet a következő 3/A. § és 3/B. §-al egészül ki. 

„3./A§ A közműves ivóvízellátást végző közszolgáltató minden év február 20. napjáig adatot 

szolgáltat az önkormányzati adóhatóság számára a szolgáltatásába bekapcsolt talajterhelési 

díjfizetésre kötelezettek előző évi vízfogyasztásáról. 

 

3/B.§ Az önkormányzati adóhatóság jogosult a bevallásban szereplő kibocsátási adatok 

valódiságának a közszolgáltatón keresztül, illetve a helyi vízgazdálkodási hatóság 

közreműködésével történő ellenőrzésére.” 

3. § 

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

Kiskunhalas, 2019. .............. ........ 

Fülöp Róbert  Komlósné dr. Fekete Anikó 

polgármester       jegyző 

Záradék: 

A rendelet kihirdetése a mai napon a Kiskunhalasi Közös Önkormányzati Hivatal 

hirdetőtábláján való kifüggesztéssel megtörtént. 

Kiskunhalas, 2019. ……………….. ………. 

Komlósné dr. Fekete Anikó 

          jegyző 

 


