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Tárgy: Javaslat a talajterhelési díjról szóló 1/2020. (I. 29.)
önkormányzati rendelet módosítására

ELÖTERJESZTÉS
Dunavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testületének
Tisztelt Képviselő-testület!
A Képviselo-testület a 2020. január 28-ai ülésén alkotta meg a talajterhelési díjról szóló új
rendeletét. Ajelen előterjesztés szerinti módosítás a rendelet 5. szakasz 5. § (1) bekezdés c) pontjának
kijavítása miatt vált szükségessé. A módositás értelmében dijmentességre jogosult a természetes
személy, ha a saját és vele közös háztartásban éloknek a bevallás időpontját megelőzö évben szerzett
nettójövedelme alapján az egy före számított egy havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének másfélszeresét.
A szövegrész javítása során juttatható érvényre az eredeti jogalkotói szándék, mely
meghatározottjövedelmi keretek szerint biztosit mentességet a talajterhelési díj megfizetése alól.
A veszélyhelyzet kihirdetéséról és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021.
(I. 29. ) Korm. rendelet alapján, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
modosításaról szőló 2011. évi CXXVFIL törvény 46. §-ának (4) bekezdése szerint eljárva a
talajterhelési díjról szóló 1/2020. (I. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló
önkormányzati rendeletet megalkotom.
Mellékletek: - Rendelettervezet és mellékletei
Indokolás

Elözetes hatásvizsgálat
Az előterjesztést készítette:

Vágó Istvánné gazdasági osztályvezető

Dunavarsány, 2021. február 25.

Gié g^iiéVarga/Tünde
polgármester

Az előterjesztés törvényes:

^. OL.
dr. Szilágyi
jegyz
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1.

szamú melléklet

Duuavarsány Város Onkormányzata Képviselő-testíiletének
...,2021. (II.... ) önkormányzati rendelete
a talajterhelési díjról szóló 1/2020. (1. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról
Dunavarsány Város Onkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban Képviselő-testület) az Alaptörvény
32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredetí jogalkotói hatáskörében, a kömyezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXK törvény (továbbiakban Ktd. ) 21/A. § (2) bekezdésében és 26. § (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján a talajterhelési díjról szóló 1/2020. (I. 29. ) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.)
módosítására az alábbi rendeletet alkotja:
1. § A R. 5. § (1) bekezdés c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
" c) a saját és vele közös háztartásban élőhiek a bevallás időpontját megelőző évben szerzett nettójövedelme
alapján az egy főre számított egy havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegénekmásfélszeresét. "
2. § E rendelet 2021. március 1. napján lép hatályba.

Gergőné Varga Tünde
polgármester

dr. Szilágyi Akos
jegyzö

Záradék:

A rendelet 2021. febmár ... napján kifiiggesztéssel kihirdetésre került a helyben szokásos módon, a
hirdetőtáblára történö kifüggesztéssel.

dr. Szilágyi Akos
Jegyzo

2. számú melléklet

INDOKOLÁS

A Képviselö-testületa 2020. január 28-ai ülésénalkotta meg a talajterhelési dijról szóló új
rendeletét. Ajelen módosítás a rendelet 5. szakasz5. § (1) bekezdésc) pontjmak kijavítása miatt vált
szükségessé.A módosítás értetmében díjmentességre jogosult a természetes személy, ha a sajátésvele
közös háztartásban élöknek a bevallás időpontját megelöző évben szerzett nettó jövedelme alapján az

egy főre számitott egy havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének másfélszeresét.

A szövegrész javítása során juttatható érvényre az eredeti jogalkotói szándék, mely
meghatározottjövedelmikeretek szerintbiztosít mentességeta talajterhelésidíj megfizetésealól.

3. számú melléklet

ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT
Az Önkormányzat talajterhelési dfjról szóló rendeletének módosításahoz

A Jat. 17. §-a szerinti a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével
kell felmémi a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás
várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet-tervezet
esetében az alábbiak:
Társadal

'

azdasá i költsé vetési hatásai:

A rendelet-tervezetben

a talajterhelési díj,

módosíthatók. A rendeletmódosítás
viszonyokat módosítja.
Körn ezeti és e észsé ü

a

kedvezmények, mentességi kritériumok

kedvezmények,

mentességek

alapját képező

i következmén ei:

Nincs.
Adminisztratív

terheket befol ásoló hatásai:

A szabályozásnembefolyásoljaaz adminisztrációsterheket.
A "o szabál

me alkotásának szüksé essé e

a "o alkotás elmaradásának várható

következmén ei:

A talajterhelési díj fízetési kedvezmények, mentességek megállapítása a Képviselő-testület
döntésénekhatásköre,a magasabbrendűjogszabályokbetartásával.
A

"o szabál

alkalmazásához

szüksé es

személ i

szervezeti

tár

'

és

énzü i

feltételek:

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, tárgyi szervezeti és pénzügyi feltételek
rendelkezésre állnak

