
Előterjesztés 

a Képviselő-testület 2016. december 15-én tartandó ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítására  

Előterjesztő:  Tóth József polgármester 

Előkészítő:  dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző 

  Andorkó Mihályné irodavezető  

  Makóné Erős Anikó adóügyi előadó 

Véleményező: Pénzügyi és gazdasági bizottság 

  Humánfeladatok és ügyrendi bizottság 

Ügyiratszám: 8849/2016. 

Melléklet: 1. sz.: rendelet-tervezet 

 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Képviselő-testület 2016. január 28-án tartott ülésén úgy döntött, hogy a szennyvízhálózatra 

való rácsatlakozás minél szélesebb körű előmozdítása érdekében a csatlakozni szándékozóknak  

meghosszabbítja a határidőt és 2016. december 31. napjáig nyújt kedvezményt.  

 

Felülvizsgáltuk a Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének talajterhelési díjról szóló 

6/2014. (III.28.) rendeletét.  Jelen felülvizsgálat során a rendeletben meghatározott határidő, 

valamint évszám módosítását javasoljuk.  

  

A kedvezmény igénybevételére előírt határidő kerüljön módosításra 2017. december 31. 

napjáig, valamint a rendelet 3.§-ában aktualizálni szükséges a dátumot.   

 

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

és elfogadni szíveskedjen.  

 

 

Polgár, 2016. december 01. 

 

        Tóth József  

        polgármester 
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l. számú melléklet 

 

 

Polgár Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

…./2016. (…..) önkormányzati 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 2011. évi 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 Humánfeladatok 

és ügyrendi bizottsága, valamint Polgár Város Önkormányzatának Pénzügyi és gazdasági 

bizottsága véleményének kikérésével, az alábbiakat rendeli el: 

 

 

1. § 

 

A Rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép: 

„ 3. § 

(1) 400 Ft/m3 kedvezményes díjjal kerül megállapításra a 2016. évi talajterhelési díj azon 

kibocsátó esetében, aki a 2016. évre vonatkozó adóbevallása benyújtásával egyidőben, írásbeli 

nyilatkozatban vállalja, hogy ingatlanát a szennyvízhálózatra rácsatlakoztatja legkésőbb 2017. 

december 31. napjáig. 

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

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

rácsatlakozás tényét, úgy a 2016. évi talajterhelési díj a tárgyévi fogyasztási adatokkal, a 

törvényben meghatározott 1.200 Ft/m3 egységdíjjal és a Polgár város közigazgatási területére 

vonatkozó területérzékenységi szorzóval kerül megállapításra.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2017. január 01. napján lép hatályba.  
 

Polgár, 2016. december 15.  

 

  

Tóth József       dr. Váliné Antal Mária 

 polgármester       jegyző 

 

 

A rendelet kihirdetése megtörtént: 

Polgár, 2016. december ….. -én  

dr. Váliné Antal Mária 

          címzetes főjegyző 
 


