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ELŐTERJESZTÉS 
 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. október 30. napján tartandó ülésére 

 

Tárgy: A talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI.30.) önkormányzati rendelet módosítása 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Medgyesegyháza Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. júniusában 

fogadta el a talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI.30.) önkormányzati rendeletét, mely 

legutóbb a 6/2013. (II.27.) számú önkormányzati rendelettel került módosításra.  

 

A rendelet 3. §-a rendelkezik a díjkedvezményről és díjmentességről, az alábbiak szerint: 

 

„3. § 

 

(1) A kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetése alól teljes 

mentességben részesíthető az a magánszemély,  

a) aki egyedülálló,  

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének négyszeresét. 

 

(2) 50 %-os díjkedvezményben részesíthető kérelmére az a magánszemély, akinek a 

háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegének hatszorosát.” 

 

Az öregségi nyugdíj legkisebb összege jelenleg 28.500.- Ft, tehát az (1) bekezdés b) pontja 

szerinti esetben ha a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem a 114.000.- Ft-ot 

nem haladja meg, jár a teljes mentesség, míg a (2) bekezdés esetében 171.000.- Ft egy főre 

jutó nettó jövedelem esetén 50 %-os díjkedvezmény jár. 

 

Megállapítható tehát, hogy ezen rendelkezésnek nincs „ösztönző ereje” a lakosság 

szennyvízhálózatra való rácsatlakozásának elősegítése érdekében, a gyakorlatban aki nem 

akar, az nem is csatlakozik a rendszerhez. 

 

Javaslataink: 

- A „részesíthető” megfogalmazás helyett a továbbiakban a konkrétabb „részesül” 

kifejezés szerepeljen; 

- Az egyedülállók teljes mentességben vagy kedvezményben részesítése 

megfontolandó; 

- Az (1) bekezdés b) pontjánál a nyugdíjminimum négyszerese helyett a szociális 

rendeletünkben is alkalmazott nettó havi jövedelem a mindenkori nyugdíjminimum 

140 %-át nem haladja meg; 

- A (2) bekezdésben az 50 %-os díjkedvezménynél javasoljuk a mindenkori 

nyugdíjminimum kétszeresét meg nem haladó nettó havi jövedelemhatár alkalmazását. 



Fentiek alapján kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására és az 

alábbi rendelet-tervezet elfogadására. 

 

„Medgyesegyháza Városi Önkormányzat 

Képviselő-testületének 

         …../2018. (X. …..) önkormányzati rendelete 

talajterhelési díjról szóló 

20/2004. (VI.30. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Medgyesegyháza Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a környezetterhelési díjról szóló 2003. 

évi LXXXIX. törvény 26. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország 

Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A talajterhelési díjról szóló 20/2004. (VI. 30.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 3. 

§ helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„3. § 

 

(1) A kibocsátó kérelmére a tárgyévben a talajterhelési díj megfizetése alól teljes 

mentességben részesül az a magánszemély,  

a) aki egyedülálló, (?) 

b) akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 140 %-át. 

(2) 50 %-os díjkedvezményben részesül az a magánszemély, akinek a háztartásában az egy 

főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 200 %-át.” 

 

2. § 

 

Ez a rendelet 2019. január 01. napján lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát 

veszti. 

 

Medgyesegyháza, 2018. október ……. 

 

 

     dr. Nagy Béla György s.k.                                                         dr. Kormányos László s.k. 

                 polgármester                                                                                    jegyző 

 

Záradék: A rendelet kihirdetése 2018. október …... napján megtörtént. 

 

 

Medgyesegyháza, 2018. ……. 

 

                                                                       dr. Kormányos László s.k. 

                                                                                    jegyző”       



Medgyesegyháza, 2018. október 26. 

 

dr. Nagy Béla György s.k. 

polgármester 

Ellenjegyezte: 

dr. Kormányos László s.k. 

            jegyző 


