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ELŐTERJESZTÉS 
Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  

2013. november 12-ei rendes, nyílt ülésére 
 

Hiv.szám: 4777/2013. Tárgy: Javaslat a talajterhelési díjról szóló 10/2012. (V. 16.) 
önkormányzati rendelet módosítására 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló 10/2012. 

(V. 16.) önkormányzati rendeletének 5-6. §-ában rögzítette a díjmentesség, díjkedvezmény szabályait. 
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 12. § (3) 
bekezdése szerint a talajterhelési díj mértéke 2012. február 1-től 1200 Ft/m3. A tízszeresére megemelt 
díj hatalmas terhet ró a lakosság amúgy is szegényebb rétegeire. Az egyedül élő nyugdíjasok és a 
különböző szociális ellátásban részesülők (pl. gondnokság alatt állók) számára aránytalanul nagy 
nehézséget okoz kifizetni ezt az összeget, ezért szükséges a rendelet módosítása. A Ktd. 21/A. § (2) 
bekezdésében foglaltak alapján – figyelemmel a 26. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazásra – az 
önkormányzat rendeletében szabályozhatja többek között a talajterhelési díjjal kapcsolatban a 
díjkedvezmények és mentességek eseteit. 

 
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a fentiek alapján a csatolt rendelet-tervezetet 

fogadja el. 
 
A rendelet elfogadása minősített szótöbbséget igényel. 
 
Az előterjesztést tárgyalta: Pénzügyi, Jogi és Ügyrendi Bizottság 
 
Az előterjesztést készítette Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető 
 
Dunavarsány, 2013. november 6. 

 
 
 

Bóna Zoltán 
polgármester 

 
 
 
Az előterjesztés törvényes: 

dr. Szilágyi Ákos 
jegyző 
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Dunavarsány Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
…./2013. (XI. …) önkormányzati rendelete 

 
a talajterhelési díjról szóló 10/2012. (V. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi 
LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 21/A.§ (2) bekezdésben foglaltak alapján - figyelemmel a 26.§ (4) 
bekezdésben kapott felhatalmazásra - a talajterhelési díjról szóló 10/2012. (V. 16.) önkormányzati rendelet 
(továbbiakban: R.) módosítására az alábbi rendeletet alkotja: 
 
1. § A R. 5. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„5. § Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól: 

a) az egyedül élő 70 év feletti kibocsátó, 
b) a bíróság által jogerős végzéssel jóváhagyott ideiglenes gondnokság, valamint jogerős bírói ítélettel 

cselekvőképességet érintő gondnokság alá helyezett kibocsátó. 
 
2. § A R. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 
 
„(1) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a Ktd. rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 
3. § E rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.  
 
 
 
 
 
 
 Bóna Zoltán      dr. Szilágyi Ákos 
 polgármester       jegyző 
 
 
 
 
 
Záradék: 
A rendelet 2013. november .. napján kifüggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a 
hirdetőtáblára történő kifüggesztéssel. 
 
 
 
 

dr. Szilágyi Ákos 
         jegyző 
         



ÁLTALÁNOS INDOKLÁS 
 

Dunavarsány Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a talajterhelési díjról szóló 10/2012. (V. 
16.) önkormányzati rendeletének 5. § 5. és 6. pontjában rögzítette a díjmentesség, díjkedvezmény 
szabályait. A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény (továbbiakban: Ktd.) 12. § 
(3) bekezdése szerint a talajterhelési díj mértéke 2012. február 1-től 1200 Ft/m3. A tízszeresére 
megemelt díj, hatalmas terhet ró a lakosság amúgy is szegényebb rétegeire. Az egyedül élő 
nyugdíjasok és a különböző szociális ellátásban részesülők (pl. gondnokság alatt állók) számára 
aránytalanul nagy nehézséget okoz kifizetni ezt az összeget. ezért a rendelet módosítása szükséges. 
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