
 

 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képvisel ı-testületének 

21/2015. (X.26.) önkormányzati rendelete 
 a talajterhelési díjról szóló 

27/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosítá sáról 
 
Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a környezetterhelési díjról szóló 
2003. évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 21/A. § (2) bekezdésében foglalt 
feladatkörében eljárva, Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a 
Szervezeti és Mőködési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. 
melléklet 1.1. w) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Ellenırzı 
Bizottság véleményének kikérésével a következıket rendeli el: 
 

1. § 
 
(1) Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselı-testületének a talajterhelési díjról szóló 

27/2012. (VII.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 1. § (1) bekezdése 
helyébe a következı rendelkezés lép:   

 
„ (1) 

a) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a 
mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá és a helyi 
vízgazdálkodási hatósági engedélyezés hatálya alá tartozó 
szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is, alkalmaz. A 
kibocsátó a talajterhelési díjfizetési kötelezettségérıl évente a 
környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. törvényben (továbbiakban: 
Ktdtv.) meghatározott idıpontig bevallást tesz, és a megállapított talajterhelési 
díjat befizeti. 

b) Azon kibocsátók, akik vízfelhasználása mérési lehetıség hiányában nem 
állapítható meg, a talajterhelési díj alapjaként 70 liter/fı/nap vízmennyiséget  
kötelesek figyelembe venni.” 

 
2. §  

 
(1) A Rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 

„(1) 
a) 100 %-os talajterhelési díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély 

kibocsátót, akinek a szennyvíz közmőhálózatra való csatlakozási lehetısége 
2015. augusztus 1. napjával nyílt meg és 2015. november 30. napjáig arra 
ráköt. 

b) 50 %-os talajterhelési díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély 
kibocsátót, akinek a szennyvíz közmőhálózatra való csatlakozási lehetısége 
2015. augusztus 1. napjával nyílt meg és 2015. december 1. és 2016. 
december 31. napja között arra ráköt.  

c) 50 %-os talajterhelési díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély 
kibocsátót, akinek a szennyvíz közmőhálózatra való csatlakozási lehetısége 
2015. augusztus 1. napja elıtt nyílt meg és háztartásában az egy fıre jutó 
havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének a 200 %-át, egyedülálló esetében a 300 %-át. 

d) 100 %-os, de maximum 100 ezer forint talajterhelési díjkedvezmény illeti meg 
azt a magánszemély kibocsátót, akinek a csatornabekötési lehetısége 2015. 
augusztus 1. napja elıtt nyílt meg, a rákötést megelızı 12 hónapra a 
környezetvédelmi alap terhére.” 

 



 

 
      (2) A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
           „(2)  Talajterhelési díj fizetésénél az önkormányzat mentességet biztosít 

a) az egyedülálló 70 éven felüli kibocsátó részére abban az esetben, ha 
nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 400 %-át, 

b) az önálló háztartásban élı kibocsátó házastársak, illetve élettársak 
részére, ahol mindketten 70 éven felüliek abban az esetben, ha a 
háztartásban az egy fıre jutó nettó jövedelem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át.” 

 
(3) A Rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 

 
„(3)   A rendeletben biztosított kedvezmények, mentességek iránti kérelmet a 
tárgyévet követı év március 31. napjáig a Hivatalhoz lehet benyújtani. Ha a 
magánszemély kibocsátót mentesség vagy kedvezmény illeti meg, ezt okirattal, 
jövedelemigazolással köteles bizonyítani, amelyet a kérelemhez mellékelni kell.”  
 

 
3. § 

 
 
 

(1) A Rendelet 1. § (7) bekezdésében „Az adócsoport” szövegrész helyébe „A Hivatal” 
szöveg lép. 

 
4. § 

 
(1) Hatályát veszti a Rendelet: 
 

1. 1. § (3) bekezdése 
2. 1. melléklete. 

 
5. § 

 
(1) Ez a rendelet a (2) bekezdésben foglalt kivétellel 2015. december 01. napján lép 

hatályba.  
(2) A rendelet 2. § (2) bekezdése 2016. január 01. napján lép hatályba. 
(3) A rendelet 2016. január 02. napján hatályát veszti. 
 

 
Basky András sk.               dr. Balogh László sk. 
 polgármester                 jegyzı  

 
 

A rendelet kihirdetésének napja: 2015. október 26. 
 

        dr. Balogh László sk.  
                        jegyzı 
 


