
Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 
35/2017. (XI.23.) önkormányzati rendelete 

 a talajterhelési díjról szóló 
27/2012. (VII. 06.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
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 Ellenőrző 
Bizottság véleményének kikérésével a következőket rendeli el: 
 

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

27/2012. (VII.06.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. §-a helyébe a 
következő lép:   

                                                                     „ 2. § 

(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.” 

 
2. §  

. 
 
 

(1) Ez a rendelet 2018. január 01. napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon 
hatályát veszti. 
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                                                                       3. § 
 
(1) A rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti Lajosmizse Város 
Önkormányzata Képviselő-testületének a talajterhelési díjról szóló 13/2017. (IV.18) 
önkormányzati rendelete. 
 

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

    
   
 
 
 

A rendelet kihirdetésének napja: 2017. november 23. 
 
 

        dr. Balogh László sk.  
                                jegyző 

 


