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Tisztelt Közgyűlés!
I.
A talajterhelési díjról szóló 19/2007. (IV. 24.) rendelet módosítása
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2007. június 1. napjával léptette
hatályba a talajterhelési díjról szóló 19/2007. (IV. 24.) rendeletét (a továbbiakban: Rendelet1),
melynek módosítására jelen előterjesztés keretében javaslatot teszek az alábbiak szerint.
A Rendelet1, valamint a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján
talajterhelési díjat kell fizetni annak a helyi vízgazdálkodási engedély alapján
szennyvízelhelyezést alkalmazónak (a továbbiakban: Kibocsátó), aki a műszakilag
rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy
egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában
az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti
locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével, illetve azzal a számlákkal
igazolt mennyiséggel, amelyet a Kibocsátó a szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított
szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezést
igazolja.
A Rendelet1 4. §-a különös méltánylást érdemlő esetben - a Kibocsátó kérelmére - a
talajterhelési díj megfizetésére az adott tárgyévben 50 %-os díjkedvezmény megállapítását teszi
lehetővé abban az esetben, ha a családban élőknél a háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegét (a továbbiakban:
nyugdíjminimum), egyedülálló esetén a nyugdíjminimum 150%-át.
A Rendelet1 4/A. §-a rendelkezik a díjmentességekre vonatkozó szabályokról. Ezen § alapján
a fizetendő talajterhelési díj összegéből mentes csatornázható felhasználási hely esetén az
50.000,- Ft-ot meghaladó rész, valamint a műszakilag mentesített felhasználási hely esetén a
10.000,- Ft-ot meghaladó rész.
A gyakorlati tapasztalatok az mutatják, hogy a Kibocsátók számára a Rendelet1 jelenlegi
megszövegezése alapján nem egyértelmű, hogy először a díjkedvezményt kell érvényesíteni amennyiben annak feltételei fennállnak -, és ezt követően kerülhet sor a díjmentesség
alkalmazására. A Rendelet1 jelen módosítása a díjfizetés meghatározását nem befolyásolja, az
előzőekben ismertetett rendelkezés egyértelművé tételére irányul.
Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek a Rendelet1 módosítására irányuló javaslat
elfogadását.
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény (a továbbiakban: Jat.) 17. § (1) bekezdése
szerint a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű –
előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az
előzetes hatásvizsgálat eredményéről a Közgyűlést tájékoztatni kell.
A Jat. 17. § (2) bekezdése alapján 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.

Ezek alapján a Rendelet1 módosításának várható következményeiről – az előzetes
hatásvizsgálat tükrében – az alábbi tájékoztatást adom:
a) A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: a Rendelet1 módosításának nincs ilyen
hatása.
ab) Környezeti és egészségi következményei: a Rendelet1 módosításának környezetvédelmi
és egészségi következményei nincsenek.
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a Rendelet1 módosításának nincs ilyen
hatása.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogalkotás elmaradásának következménye nincs, a módosítás a
normavilágosság követelményének való maradéktalan megfelelésre irányul.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: a Rendelet1 módosítása többletmunkát nem eredményez, az alkalmazásához
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.
II.
A helyi adókról szóló 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosítása
Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2014. január 1. napjával léptette
hatályba a helyi adókról szóló 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendeletét (a továbbiakban:
Rendelet2).
A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 2018. január 1-től hatályos
módosítása jogosultságot teremtett az önkormányzatok számára, hogy adókötelezettséget
állapítson meg az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a
településkép védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozók után. A Htv. 12/A. §-a alapján
az adó alanya az, aki az év első napján a reklámhordozó Polgári Törvénykönyv szerinti
tulajdonosa.
Az adókötelezettség a reklámhordozó elhelyezésére vonatkozó hatósági engedély kiadását,
engedély hiányában a reklámhordozó ingatlanon való elhelyezését követő év első napján
keletkezik, és a reklámhordozó lebontása, eltávolítása vagy megsemmisülése, de legkorábban
az adókötelezettség keletkezése évének utolsó napjával szűnik meg. Az adó alapja a
reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben - két tizedesjegy pontossággal számított felülete, amely után az adó évi mértékének felső határa 12.000 Ft/m2.
A Közgyűlés a helyi adókról szóló 45/2013. (XI. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
szóló 38/2017. (XI. 23.) önkormányzati rendelettel megállapította a 2018. január 1-jétől
hatályos adómértéket a reklámhordozókra vonatkozóan. Tekintettel arra, hogy az
önkormányzatoknak fontos feladata a településkép védelme, amelynek eredményes
érvényesülését segítve elő, a Rendelet2 2. § (3) bekezdése a megfelelő városképi szempontból
nem kívánatos óriás reklámfelületekre nagyobb adómértéket állapított meg, míg a kis- és
közepes méretű reklámtáblák adómértékét 0 Ft-ban határozta meg az alábbiak szerint:

„(3) Az önkormányzat illetékességi területén lévő ingatlanon elhelyezett, a településkép
védelméről szóló törvény szerinti reklámhordozó reklámközzétételre használható, m2-ben - két
tizedesjegy pontossággal - számított felülete után az adó évi mértéke reklámhordozónként:
a) 5 m2-ig 0 Ft/m2,
b) 5,01 m2-től 12.000 Ft/m2.”
Az egyértelmű adóztatási gyakorlat biztosítása érdekében szükséges a Rendelet2 szövegének
pontosítása arra vonatkozóan, hogy milyen méretű reklámtábla után, mely adómértéket kell
alkalmazni. Ennek megfelelően a Rendelet2-módosítás tervezete azt tartalmazza, hogy
5,01 m2-től a reklámhordozó teljes felülete után kell az adót megfizetni.
Mindezek alapján javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek a Rendelet2 módosítására irányuló javaslat
elfogadását.
A Rendelet2 módosításának várható következményeiről – az előzetes hatásvizsgálat tükrében
– az alábbi tájékoztatást adom:
a) A módosítás valamennyi jelentősnek ítélt hatása, különösen:
aa) Társadalmi, gazdasági, költségvetési hatásai: a Rendelet2 módosításának nincs ilyen
hatása.
ab) Környezeti és egészségi következményei: a Rendelet2 módosításának környezetvédelmi
és egészségi következményei nincsenek.
ac) Adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: a Rendelet2 módosításának nincs ilyen
hatása.
b) A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható
következményei: A jogalkotás elmaradásának következménye nincs, a módosítás a
normavilágosság követelményének való maradéktalan megfelelésre irányul.
c) A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi
feltételek: a Rendelet2 módosítása többletmunkát nem eredményez, az alkalmazásához
szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek adottak.
Tájékoztatom a Tisztelt Közgyűlést, hogy a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI.
törvény 37. § (4) bekezdésében foglalt kötelezettségünknek eleget téve a rendelet-tervezetet
Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamarának véleményezésre megküldésre került.
Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy a fent ismertetettek alapján az előterjesztést megtárgyalni
és a rendelet-módosítás tervezetét elfogadni szíveskedjen.
Debrecen, 2018. október 17.

Dr. Papp László
polgármester

