
Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

5/2015. (IV.07.) önkormányzati rendelete  a talajterhelési díjról szóló 
8/2012(II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról  

 
 

Pölöske Község Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (1) 
bekezdésének a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében   foglaltak alapján valamint a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény a 26. § (4) bekezdésében 
meghatározott feladatkörében eljárva a talajterhelési díjról szóló 8/2012(II.15.) 
önkormányzati rendelet módosításáról (továbbiakban Rendelet) az alábbi rendeletet 
alkotja: 
 
 
 
1.§ A Rendelet kiegészül az alábbi 2/A §-al: 
 
2/A. §  Mentesség illeti azt a kibocsátót, aki  

a) csak kerti csappal rendelkezik, erről nyilatkozatot ad be, melyben vállalja, hogy az 

önkormányzat azt ellenőrizheti, 

b) a Zalavíz Zrt adatszolgáltatása alapján évi 5 m3 alatti  a vízfogyasztása. 

 
 
2. § A rendelet a kihirdetés napját követő naptól lép hatályba, rendelkezéseit a 2014. 
évre vonatkozóan is alkalmazni kell.  
 
 
Pölöske, 2015. április 7. 
 
 

Tóth Tivadar Kanizsai Mónika 
polgármester jegyző 

 
 
A rendelet kihirdetve. 
 
2015. április 7. 
 
 
Kanizsai Mónika 
jegyző 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT 

 

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. Törvény 17. § (1) bekezdése alapján 
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A rendelet tervezet címe:  

 

 

Pölöske Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének  

5/2015. (IV. 07.) önkormányzati 
rendelete  a talajterhelési díjról szóló  

8/(II.15.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 
Társadalmi-gazdasági hatása:  

 

 

nincs  

Költségvetési hatása: 

 

 

a díjkedvezmény miatt várhatóan évi 50 ezer 

forinttal csökken az önkormányzat bevétele, 

ugyanakkor az adminisztrációs terhek 

csökkennek 

Környezeti, egészségi következményei: 

 

 

-nincs  

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása  

 

 

Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek 

csökkentik az adminisztrációt 

Egyéb hatása: 

 

 

Nincs 

A rendelet megalkotásának szükségessége:  

 

 

adminisztrációs terhek csökkentése, az 

alacsony fogyasztású háztartások részére 

kedvezmény biztosítása 

A rendelet megalkotása elmaradása esetén 

várható következmények:  

 

nincs  

A rendelet alkalmazásához  szükséges 

feltételek:  

 

Személyi:     nincs 

Szervezeti:    nincs 

Tárgyi:   nincs 

Pénzügyi: nincs  

 

 
Tóth Tivadar Kanizsai Mónika 
polgármester jegyző 

 
 



 

ELŐTERJESZTÉS 
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A településen van néhány olyan ház, melyekbe nincs bevezetve az ivóvíz, csupán kerti csapról 

vételezik a fogyasztók a vizet. Ezek többnyire egy fős háztartások, ahol az ott élő idős 

nyugdíjas. Vannak olyan házak, ahol az évi vízfogyasztás nem haladja meg az 5 m3-t,. Ezek a 

házak többnyire „hétvégi” házakként üzemelnek, a tulajdonosok időszakonként jönnek a 

házba és teszik rendbe a birtokot. A Hivatal adminisztrációs terheinek csökkentése, az 

alacsony fogyasztású háztartások részére kedvezményt lehet biztosítani. 

Javaslat: adjon mentességet azon fogyasztók részére az önkormányzat, ahol a fogyasztó  

a)csak kerti csappal rendelkezik, erről nyilatkozatot ad be, melyben vállalja, hogy az 

önkormányzat azt ellenőrizheti, 

b) a Zalavíz Zrt adatszolgáltatása alapján évi 5 m3 alatti  a vízfogyasztása. 

 
 
Jogszabályok: 

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) pontja, Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdése, a környezetterhelési díjról 

szóló 2003. évi LXXXIX. törvény a 26. § (4) bekezdése  

 

 

 

Pölöske, 2015. március 24. 

 

 

         Tóth Tivadar 

         polgármester 


