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Tisztelt Lajosmizsei Lakosok!  

Az új szennyvízcsatorna beruházás végleges mőszaki átadása 2015. július 31-én 
megtörtént. Az érintett lakosság belsı tisztítóidomra történı rákötése 2015. augusztus 01.  
napjától lehetséges.  

Aki a mőszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá, talajterhelési díjat köteles 
fizetni. A talajterhelési díj mértéke: 1800.-Ft/m3 minden elhasznált vízmennyiség után. Sok 
esetben a fizetend ı talajterhelési díj mértéke egy csatorna bekötés ár ával egyenl ı, 
ezért érdemes mindenkinek minél el ıbb rákötni a rendelkezésre álló közcsatornára.  

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselı Testülete 2015. október 22-i ülésén 
elfogadta a talajterhelési díjról szóló rendelet módosítását, melynek lényege röviden a 
következı: 

Új csatorna: 

Azon magánszemélyek, akiknek a szennyvízcsatorna bekötési lehetısége 2015. augusztus 
1. napjával  (új csatorna) nyílt meg, ha 2015. november 30-ig  rákötnek a 
szennyvízcsatornára nem kell  talajterhelési díjat fizetniük. Amennyiben 2015. november 30. 
napja után,de 2016. december 31-ig rákötnek a csatornára 50 %-os  mértékő talajterhelési 
díjat kell fizetniük a felhasznált vízmennyiség után. 

Az idıs 70 éven felüliek  teljes talajterhelési díj mentessége csak 2015. évben adható.  
2016. január 1-tıl a mentesség már jövedelem korláthoz lesz kötve. A mentesség abban az 
esetben jár, ha a 70 éven felüli kibocsátó egyedülálló  és jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét, önálló háztartásban elı 
70 éven felüli házastársak vagy élettársak  esetében akkor, ha a háztartásban az 1 fıre jutó 
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
háromszorosát.    

Régi csatorna: 

Azon magánszemélyek, akiknek a szennyvízcsatorna bekötési lehetısége 2015. augusztus 
1. napja el ıtt  (régi csatorna) nyílt meg 100 %-os , de maximum 100 ezer  forint talajterhelési 
díjkedvezményben részesülnek a rákötést megelızı 12 hónapra. Tehát, ha rákötnek a 
csatornára 100 ezer forintig visszakapják a befizetett talajterhelési díjat 12 hónapra 
megelızıen, ezzel támogatva a csatorna rákötést, mivel ezen kibocsátókat a bekötıcsatorna 
tervezési és kivitelezési költsége is terheli.  

Az alacsony jövedelemmel rendelkez ı családok 50 %-os  talajterhelési díjkedvezményben 
részesülnek, amennyiben a háztartásában az egy fıre jutó havi nettó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a kétszeresét, egyedülálló 
esetében háromszorosát. ( 2015. évben a minimum nyugdíj 28.500.-Ft) 

Az idıs 70 éven felüliek  teljes talajterhelési díj mentessége csak 2015. évben adható.  
2016. január 1-tıl a mentesség már jövedelem korláthoz lesz kötve. A mentesség abban az 
esetben jár, ha a 70 éven felüli kibocsátó egyedülálló  és jövedelme nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét, önálló háztartásban elı 
70 éven felüli házastársak vagy élettársak  esetében akkor, ha a háztartásban az 1 fıre jutó 
nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 
háromszorosát.    

Fontos, hogy amennyiben valakit kedvezmény vagy mentesség illet meg, azt kérelmezni kell, 
és az azokra való jogosultságot okirattal, jövedelemigazolással igazolni kell. 



Új jogszabályi el ıírás, hogy a talajterhelési díjfizetési kötelezetts éget azokra a 
kibocsátókra is ki kell terjeszteni, akik nem kötöt tek rá a rendelkezésre álló vezetékes 
ivóvízhálózatra (fúrott kutat használók) és így a c satornára sem. Az ı esetükben 
mérési lehet ıség hiányában napi átalány került megállapításra, a mely alapján 70 
liter/f ı/nap vízfogyasztást kell figyelembe venni a talajte rhelési díj alapjaként. 

A 2015. évi  talajterhelési díjról 2016. március 31. napjáig  kell bevallást benyújtani és a 
talajterhelési díjat megfizetni. A bevallási nyomtatványt minden érintettnek postán fogja 
hivatalunk megküldeni. 

Lajosmizse, 2015. november 2.                                              

                                                                                                   dr. Balogh László sk. 
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