
  
 
 

 
 

 
                     
4.NAPIREND 

 
                               

Ügyiratszám                                  1/150-40/2015. 
 

ELŐTERJESZTÉS 
 

a Képviselő-testület 2015. október 19. -i nyilvános ülésére 
 

Tárgy:  Uzsa  Község  Önkormányzat Képviselő-testületének a 
talajterhelési díjról szóló 11/2012.(IX.20.) önkormányzati 
rendeletének módosítására javaslat 
 

Előterjesztő: Szántói Imre  polgármester 
 

Előkészítő:  Dr. Gelencsér Ottó jegyző 
Molnár Szabolcs főtanácsos 
 

Meghívottak:   
 

Előterjesztést látta:   
…………………………. 
Dr. Gelencsér Ottó 
      jegyző 

 
 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2012. (IX.20) rendelete a talajterhelési díjról 
szabályozza a település közcsatornára rá nem kötöttek által fizetendő talajterhelési díj mértékét. 
A rendeletet a  Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi ellenőrzés keretében ellenőrizte, a 
Törvényességi Főosztály jelzése miatt minimális, technikai jellegű korrekcióra szorul. 
Fentiek miatt a rendelet módosítását indítványozom. 
 
A rendelet-tervezet általános és részletes indokolását az alábbiak szerint terjesztjük elő. 
                                                  

 
Általános indokolás 

 
Mivel a rendelet szövege már nem létező Adóhatóságra (Lesence Völgye Települések 
Körjegyzősége) hivatkozik, annak felülvizsgálata, javítása indokolt. Egyéb módosítás nem 
indokolt, mivel a rákötés 99%-os. 

 
Részletes indokolás 

 
1.§ - hoz 

 
Az Adóhatóság megnevezése pontosításra kerül. 

 
2.§-hoz 

Ez a szakasz a  rendelet  hatályba lépésének időpontjára  vonatkozó rendelkezést tartalmazza.  
 

 
 
 
 



  
Tisztelt Képviselő-testület ! 
 
Az előterjesztett rendelet módosítás a talajterhelési díj szabályozását érdemben nem érinti.  
Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megvitatni, és a rendelet módosításáról 
szóló rendeletet megalkotni szíveskedjen. 
 
 
Uzsa , 2015. szeptember 23. 
 
 
                                                                                                                Szántói Imre 
                                                                                                                polgármester 
 
 

 
 
 
 

Fentiek alapján az alábbi rendelet-tervezet kerül előterjesztésre: 
: 
 

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének 
         ... /2015. (  …. ) önkormányzati rendelete 

Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének  a talajterhelési díjról  szóló 11/2012. 
(IX.20.) Ör. rendelet módosításáról 

 
(tervezet) 

 
 
Uzsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) 
bekezdésében, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Tövény 21/A.§ (2) és 
26.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatokról szóló 
2011. évi CLXXXIX  törvény 13§.11.pontjában  meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat 
rendeli el:   
 
1.§ Uzsa Község Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szólól  szóló 11/2012. 
(IX.20.) Ör. rendeletének 3.§ -ban a „„Lesence Völgye” Települések Körjegyzőjéhez” szövegrész 
helyébe a „Lesenceistvándi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez” szöveg lép. 
 

 
2.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba 
 
 
 
Uzsa, 2015. szeptember 23. 
 
 
 
 
     Szántói Imre                       Dr. Gelencsér Ottó 
                             polgármester                  jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
Záradék: 
 
A rendeletet a mai napon kihirdetem. 
 
Uzsa, 2015. szeptember 
 
 
 
 
Dr. Gelencsér Ottó  
         jegyző 

 
 
 
 
 
 
Uzsa, 2015. szeptember 
 
 
 
        Szántói Imre 
        polgármester



 
                                                  ELŐZETES  HATÁSVIZSGÁLAT 

 
A 2011. január 1-jétől hatályos, a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 
17. §-a szerint: 
 
17. § (1) A jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – 
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes 
hatásvizsgálat eredményéről ... önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-
testületét tájékoztatni kell. [...] 
 
(2) A hatásvizsgálat során vizsgálni kell 
a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, különösen 
aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásait, 
ab) környezeti és egészségi következményeit, 
ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásait, valamint 
b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményeit, 
és 
c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket”. 
 
A talajterhelési díjról szóló önkormányzati rendelet tervezetében (a továbbiakban: Tervezet) 
foglaltak várható hatásai – a Jat. 17. § (2) bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak 
szerint összegezhetők: 
 
a) A tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása 
aa) A jogszabály társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai 
A Tervezet elfogadásának társadalmi hatása nincsen 
 
ab) A jogszabály környezeti és egészségi következményei 
A Tervezetben foglaltaknak közvetlen környezeti és egészségügyi következményei nincsenek.. 
 
ac) A jogszabály adminisztratív terheket befolyásoló hatásai 
A Tervezet elfogadása többletterhet nem indukál.  
 
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
következményei 
Jogszabályi feltételek teljesülése. 
 
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A Tervezet elfogadása esetén a rendelet alkalmazása a jelenlegihez képest többlet személyi, szervezeti, 
és tárgyi feltételt nem igényel. 
 


