
 
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 27/2012. (VII. 06.)  

önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról1 
 
 

Lajosmizse Város Önkormányzatának Képviselő-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 Képviselő-testületének a Szervezeti 
és Működési Szabályzatról szóló 11/2011. (IV.14.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 1.1. 
w) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi, Területfejlesztési és 
Közbeszerzési Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

1. § 
 

 
(1) 2  

a) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a 
műszakilag 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 
kötelezettségéről évente a környezetterhelési díjról szóló 2003.évi LXXXIX. 
törvényben (továbbiakban: Ktdtv.) meghatározott időpontig bevallást tesz, és a 
megállapított talajterhelési díjat befizeti. 

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

 
(2) Az adócsoport részére a Bácsvíz Zrt. (továbbiakban: szolgáltató) a kibocsátó 

azonosítása és ellenőrzése érdekében tájékoztatást küld a tárgyévet követő év február 
28. napjáig. 

 
(3)3 
 
(4) A talajterhelési díj alapja csökkenthető a Ktd. tv.-ben leírtak szerint. 
 
(5) A talajterhelési díjat Lajosmizse Város Önkormányzat 10402599-00026408-

00000008 számú talajterhelési díj fizetési alszámlája javára kell befizetni.  
 
(6) Lajosmizse Város Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) talajterhelési    

díj fizetési alszámláján rendelkezésre álló összeget a befizetést követő hónap 10. napjáig 
az önkormányzati környezetvédelmi alap javára kell átutalni. 
 
(7) 4A Hivatal a kibocsátók általi vízfogyasztásról beadott bevallást ellenőrzés 

céljából összeveti a szolgáltató által megküldött vízfogyasztási listával.  
 

                                                
1 Egységes szerkezetben a 21/2015. (X.26.) önkormányzati rendelettel, a 13/2017. (IV.18.) önkormányzati 
rendelettel, a 35/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelettel.  Hatályos 2018. január 01. 
2 Módosította a 21/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2015. december 01. 
3 Hatályon kívül helyezte a 21/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés 1. pontja. Hatálytalan 
2015. december 01. 
4 Módosította a 21/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 3.§ (1) bekezdése. Hatályos 2015. december 01. 
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2. §5 

(1) Az a magánszemély kibocsátó, aki a rendelkezésre álló közcsatornára ráköt, a saját 
lakhatásául szolgáló 1 db lakóingatlan után a rákötés igazolását követő 15 napon belül, 
egyszeri 50 ezer forint szennyvízbekötési támogatásban részesül a Környezetvédelmi Alap 
terhére az a) és b) pontok szerint: 

a) Egyedül álló esetén a támogatás akkor adható, ha a kérelmező nettó jövedelme nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 500 %-át.   

b) Közös háztartásban élők esetén a támogatás akkor adható, ha az egy főre jutó nettó 
jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-át.  

(2) A szennyvízbekötési támogatásra irányuló kérelmet a Lajosmizsei Közös  Önkormányzati 
Hivatalhoz kell benyújtani, melyhez csatolni kell: 

a) a kérelmező személyazonosító igazolványának másolatát, 

b) a lakcímkártyát,  

c) a jövedelem igazolást, 

d) a  BÁCSVÍZ Zrt.által kiállított a csatornabekötés tényét feltüntető igazolást. 

e) A Járási Hivatal Okmányirodája által kiállított igazolást a csatornabekötéssel  érintett 
ingatlanba bejelentett személyek számáról. 

3. § 
 

(1) Ez a rendelet 2012. július 10. napján lép hatályba. 
 

(2) Hatályát veszti Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 
talajterhelési díjról szóló 40/2005. (XII.01.) önkormányzati rendelete. 
 

 
4. §6 

 
(1) A rendelet 2. § (1) bekezdés e) pontját 2017. január 1. napjától alkalmazni kell. 

 
 

 
  Basky András sk. Kutasiné Nagy Katalin sk. 
 polgármester jegyző 
 
A rendelet kihirdetésének napja: 2012. július 06. 
 
 Kutasiné Nagy Katalin sk. 
 jegyző 

                                                
5 Módosította a 35/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2018. január 01. 
6 Beépítette a 13/2017. (IV.18.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése. Hatályos 2017. május 01. 
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1. melléklet a 27/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelethez7 

                                                
7 Hatályon kívül helyezte a 21/2015. (X.26.) önkormányzati rendelet 4. § (1) bekezdés 2. pontja. Hatálytalan 
2015. december 01. 


