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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. március 27-én tartott ülésén 

felülvizsgálta a talajterhelési díjról szóló rendeletét és úgy döntött, hogy a szennyvízhálózatra 

való rácsatlakozás minél szélesebb körű előmozdítása érdekében kedvezményt nyújt a 

csatlakozni szándékozóknak.  

 

A kedvezmény – a csatlakozáshoz kapcsolódó kötelezettségek összetettsége miatt – több 

irányú volt. Egyrészt adókedvezmény került meghatározásra. Abban az esetben, ha a 

talajterhelési díjfizetéssel érintett adózó írásbeli nyilatkozatában vállalta, hogy 2014. 

augusztus 31-ig ingatlanával a szennyvíz-hálózatra csatlakozik, akkor a 2013. évi fogyasztási 

adatai alapján a talajterhelési díj mértéke 400 Ft/m
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-ben került megállapításra. 

 

Másik eleme a kedvezménynek a közműfejlesztési támogatás mértékének emelése, valamint a 

támogatásra való jogosultság feltételeinek bővítése volt. A három támogatási mértékhez 

alacsonyabb egy főre jutó jövedelemi szint került megállapításra, így szélesebb körben 

lehetett érvényesíteni a kedvezményt magasabb támogatási összegekkel.  

 

Az érdekeltségi hozzájárulás vonatkozásában változatlanul fenntartásra került részletfizetési 

kedvezmény. 

 

A rendelet-módosítás 2014. április 1. napján lépett hatályba, a rákötéssel érintett valamennyi 

ingatlan tulajdonosa írásbeli értesítést kapott a kedvezményes lehetőségről. Augusztus 31. 

napjáig az alábbi megállapításokat tehetjük a kedvezmények igénybe vétele vonatkozásában. 

64 ingatlan tulajdonosa nyilatkozott, hogy rácsatlakozik a hálózatra, ezek rendezése 

megtörtént, illetve folyamatban van. Vízfogyasztási adatok alapján további 53 db olyan 

ingatlan van, amelynek a törvény szerint rácsatlakozási kötelezettsége áll fenn, azonban az 

értesítés ellenére a tulajdonosok a mai napig nem jelentkeztek, vagy kicsúsztak az augusztus 

31-i határidőből. Ez utóbbiak jelezték, hogy a határidő kitolása esetén szeretnének élni a 

kedvezményes csatlakozás lehetőségével.  

 

Mindezek alapján javasoljuk, hogy a kedvezmény igénybevételére előírt augusztus 31-i 

határidő kerüljön meghosszabbításra.  

 

A helyi rendelet nem szabályozza azt a kérdést, hogy hogyan kerüljön elszámolásra a 2015. 

évben azon személyek 2014. évi időarányos fogyasztása, akik az idén rácsatlakoztak a 



szennyvíz-hálózatra, és igényelték a 400 Forintos kedvezményt. Javasoljuk, hogy ezen 

kérelmezők részére a jövő évben, a 2014. 01. 01-től a rácsatlakozás napjáig felmerülő 

fogyasztás mennyisége is a kedvezményes összegben kerüljön megállapításra.  

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival 

kiegészíteni és elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2014. szeptember 9. 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 

1. számú Melléklet 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2014. (…..) rendelet-tervezete 

a talajterhelési díjról szóló 6/2014. (III. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében, illetve 26. § (4) bekezdésében kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló CLXXXIX. törvény 13. 

§ (1) bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Polgár Város 

Önkormányzat Képviselő-testületének az önkormányzat és szervei Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 8/2013. (III. 29.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és 

Városfejlesztési Bizottsága, Szociális és Egészségügyi Bizottsága, valamint Ügyrendi 

Bizottsága véleményének kikérésével, az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe az alábbi lép: 

 

400 Ft/m
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kedvezményes díjjal kerül megállapításra a 2013. és 2014. évi talajterhelési díj azon 

kibocsátó esetében, aki a 2013. évre vonatkozó adóbevallása benyújtásával egyidőben, 

írásbeli nyilatkozatban vállalja, hogy ingatlanát szennyvízhálózatra rácsatlakoztatja legkésőbb 

2014. december 31. napjáig.  

2. § 

Záró rendelkezések 

 

(1) E rendelet 2014. szeptember 19. napján lép hatályba, az azt követő napon pedig hatályát 

veszti. 

 

(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő eljárásokra is alkalmazni kell.  

 

 Tóth József                dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester                  jegyző 

 

E rendelet kihirdetése megtörtént. 

Polgár, 2014. szeptember.. 

dr. Váliné Antal Mária 

    címzetes főjegyző 


