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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2014. szeptember 18-án tartott ülésén 

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

való rácsatlakozás minél szélesebb körű előmozdítása érdekében meghosszabbítja a határidőt a 

rácsatlakozni kívánóknak. A határidőt a képviselő-testület 2014. december 31-ig hosszabbította 

meg. 
 

Emlékeztetőül: 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. 

december 31-ig ingatlanával a szennyvíz-hálózatra csatlakozik, a talajterhelési díj mértéke 400 

Ft/m3-ben került megállapításra a törvényben megállapított 1.800.-Ft/m3 díj helyett. 

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 a részletfizetési 

kedvezmény. 

 

2014. december 31. napjáig a következő megállapításokat tehetjük a kedvezmények igénybe 

vétele vonatkozásában: a vízfogyasztási adatok alapján kb. még 50 db olyan ingatlan van, 

amelynek a törvény szerint rácsatlakozási kötelezettsége áll fenn, azonban kicsúsztak a 

határidőből. Javasoljuk, hogy a kedvezmény igénybevételére előírt 2014. december 31-i 

határidő kerüljön meghosszabbításra 2015. december 31. napjáig. 

 

A rendeletet módosítani szükséges arra vonatkozóan is, hogy a 2015. március 31-ig benyújtott 

2014. évi adóbevallás, valamint a 2015. évi időarányos fogyasztás is a kedvezményes díjjal 

kerüljön elszámolásra, mivel a jelenlegi rendelet a 2013. és 2014. évre vonatkozó talajterhelési 

díj elszámolását szabályozza.  

 

Hatásvizsgálat: 

 

1. Társadalmi hatás 

A rendeletmódosítás a lakosság ezen rétegére nézve pozitív hatással bír. A megváltozott 

feltételek miatt törekedni kell a lakosság teljes körű informálására. 

 

 



2. Gazdasági hatás 

Az érintettek széles körére tekintettel a rendeletalkotás kapcsán helyi gazdasági 

hatásokra is lehet számítani.  

 

3. Költségvetési hatás 

A rendelet megalkotása kapcsán kisebb mértékű költségvetési hatás várható, tekintettel 

arra, hogy a talajterhelési díj mértékének csökkenése bevétel csökkenést eredményez. 

Ugyanakkor a kintlévőséget csökkentheti a kedvezmény meghosszabbítása.  

 

4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatás 

A rendelet módosítása kapcsán nagyobb mértékű adminisztratív teher nem várható. 

 

5. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 

következményei 

A jogszabály módosítását a helyi viszonyok teszik szükségessé. 

 

6. A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 

feltételek 

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi feltételek 

biztosítottak. 

 

 

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

és elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2015. február 13. 

 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2015. (…..) 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 20/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet 5. számú mellékletében 

biztosított véleményezési jogkörében eljáró Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és 

gazdasági bizottsága, Humánfeladatok és ügyrendi bizottsága véleményének kikérésével, az 

alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. § 

 

A Rendelet 3. § (1)-(2) bekezdései helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„ 3. §  

(1) 400 Ft/m3 kedvezményes díjjal kerül megállapításra a 2014. és 2015. évi talajterhelési díj 

azon kibocsátó esetében, aki a 2014. évre vonatkozó adóbevallása benyújtásával egyidőben, 

írásbeli nyilatkozatban vállalja, hogy ingatlanát a szennyvízhálózatra rácsatlakoztatja 

legkésőbb 2015. december 31. napjáig. 

 

(2) Amennyiben az (1) bekezdésben meghatározott határidőig a Hajdúkerületi és Bihari 

Víziközmű Szolgáltatási Zrt. nem igazolja vissza a helyi adóhatóság megkeresésére a 

rácsatlakozás tényét, a 2014. évi fogyasztási adatokkal és a törvényben meghatározott 1.800.-

Ft/m3 egységdíjjal kerül megállapításra a talajterhelési díj.” 

 

2. § 

Záró rendelkezések 

 

(1) Ez a rendelet 2015. február 27-én lép hatályba, az azt követő napon pedig hatályát veszti. 

 

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

 

Polgár, 2015. február 26. 

 

 

 Tóth József                dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester                  jegyző 

 

 

E rendelet kihirdetése megtörtént. 

Polgár, 2015. február … 

dr. Váliné Antal Mária 

    címzetes főjegyző 


