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ELŐTERJESZTÉS 

a Képviselő-testület részére 
 

 
Tárgy:  Javaslat a talajterhelési díjról szóló 30/2004. (XII.20.) önkormányzati 

rendelet módosítására 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy a jelen előterjesztés mellékletét képező 
rendelet-tervezetet, figyelemmel annak indokolásában foglaltakra, szíveskedjen 

elfogadni. 
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény előírásainak megfelelően elvégeztük 
a jogszabálytervezet előzetes hatásvizsgálatát az alábbiak szerint. 

a) a szabályozás várható társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: 
A rendelet-tervezet kizárólag technikai jellegű módosításokat tartalmaz, így 

azoknak érdemi hatásai nincsenek. 
b) a szabályozás várható környezeti és egészségi következményei:  

A szabályozásnak közvetlen környezeti és egészségi következményei nincsenek. 

c) a szabályozás várható adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A szabályozás az adminisztratív terheket nem növeli. 

d) a jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának 
várható következményei: 
A módosításokat a rendelet szövegének  pontosítása, az időközi technikai jellegű 

változások átvezetése indokolja. 
e) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és 

pénzügyi feltételek: 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti és tárgyi feltételek a 
Polgármesteri Hivatalban rendelkezésre állnak, az alkalmazás érdemi 

többletköltséggel nem jár. 
 

 
Újpest, 2016. november 15. 
 

 
         Dr. Molnár Szabolcs 

 
 

 
Rendeleti javaslat 
 

A Képviselő-testület elfogadja a talajterhelési díjról szóló 30/2004. (XII.20.) 
önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelet-tervezetet és ezzel 

megalkotja Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-
testületének …./2016. (……) önkormányzati rendeletét. 
Felelős: polgármester 

Határidő: 15 nap 
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Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata  
Képviselő-testületének 

…/2016. (…...) 

önkormányzati rendelete  
 

a talajterhelési díjról szóló 30/2004. (XII.20.) önkormányzati rendelet 
módosításáról 

 
(T E R V E Z E T) 

 

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testülete a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 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. § 

 
A talajterhelési díjról szóló 30/2004. (XII.20.) önkormányzati rendelet (a 
továbbiakban: ÖR.) 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) A Ktd.-ben meghatározott eseteken túlmenően az egyébként általa fizetendő 
talajterhelési díj 50 %-ának megfelelő mértékű díjkedvezmény illeti meg azt a 

lakossági kibocsátót, aki a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben 
nyújtott szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet alapján az adóév első 
napján rendszeres (legalább egy éves időtartamra megállapított) pénzbeli vagy 

természetben nyújtott szociális ellátásban részesül.” 
 

2. § 
 
Az ÖR. 9. §-ában az „RT.” Szövegrész „Zrt.” szövegrészre módosul. 

 
3. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. 
 

 
 

 
Dr. Tahon Róbert 

jegyző 
 Wintermantel Zsolt 

polgármester 

 
Indokolás 

 
A rendelet-tervezet kizárólag technikai jellegű módosításokat tartalmaz.  

Az 1. § szerinti módosítást az indokolja, hogy a Képviselő-testület 2015-ben új 
szociális rendeletet fogadott el és annak jelölése nem került átvezetésre a rendelet 
szövegében. A későbbi módosítási szükségletek elkerülése érdekében a szociális 

rendeletre történő hivatkozást indokolt rugalmas módon megfogalmazni. 
A 2. § szerinti módosítást az indokolja, hogy az ott említett gazdasági társaságok 

cégformáját pontosítani szükséges. 


