
PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
ADÓHATÓSÁGA RÉSZÉRE 

4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Telefon: 517-128,   E-mail: ado@puspokladany.hu 
 

B E V A L L Á S 
2012. évi TALAJTERHELÉSI DÍJRÓL 

 
Díjfizetési kötelezettséggel terhelt ingatlan címe: ___________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

Helyrajzi száma: __________________   Közüzemi azonosító: ______________________ 

KIBOCSÁTÓ magánszemély: 

1. Családi és utóneve:   _____________________________ 

2. Születési családi és utónév:  _____________________________ 

3. Adóazonosító jele:    _____________________________ 

4. Születési hely és idő:   ______________________________________________ 

5. Lakcíme:     ______________________________________________ 

KIBOCSÁTÓ nem magánszemély: 

1. Elnevezése, rövidített cégneve: _____________________________________________ 

2. Adószáma:     _____________________________ 

3. Statisztikai számjel:   _____________________________ 

4. Székhely címe:    ______________________________________________ 

5. Telephely címe:    ______________________________________________ 

6. Képviselőjének neve, címe:  ______________________________________________ 

Az ingatlan tulajdonosának/Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a kibocsátóval/: 

1. Családi és utóneve:   _____________________________ 

2. Születési családi és utónév:  _____________________________ 

3. Adóazonosító jele:    _____________________________ 

4. Születési hely és idő:  ______________________________________________ 

5. Lakcíme:     ______________________________________________ 
 

FIGYELEM! Külön kell kiszámítani a januári (I.), valamint február hónaptól a bekötés 

időpontjáig tartó (II.) időszakra vonatkozó adatokat! 

I. Január hónapra: 

1.) Talajterhelési díj alapja: 
2012. január hónapban a szolgáltatott – vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel 

igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az önkormányzati rendeletben 

szabályozott átalány alapján meghatározott – vízmennyiség:           
____________ m

3
 

2.) Díjalap csökkentő tényezők: 
a) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, amelyet a kibocsátó a 

szennyvíztárolójából az önkormányzat által megbízott közszolgáltatóval szállíttat el. 

____________ m
3
 

b) külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség 

____________ m
3
 

  



 2  

 

3.) Díjfizetési alap:     A1= _____________ m3 

Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E1) = 120 Ft/m
3
 

Területérzékenységi szorzó                         (T) =    1,5 

Talajterhelési díj mértéke                        TTD1 =  A1 x E1 x T 

 

TTD1=____________ m
3 
x 120 Ft/m

3
 x 1,5 = _________________ Ft 

 

II. Február hónaptól a bekötésig:  
 
1.) Talajterhelési díj alapja: 

2012. február hónaptól a szolgáltatott – vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt 

felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az önkormányzati rendeletben szabályozott 

átalány alapján meghatározott – vízmennyiség:           
____________ m

3
 

2.) Díjalap csökkentő tényezők: 
c) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, amelyet a kibocsátó a 

szennyvíztárolójából az önkormányzat által megbízott közszolgáltatóval szállíttat el. 

____________ m
3
 

d) külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiség 

____________ m
3
 

  

3.) Díjfizetési alap:     A2= _____________ m3 

Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E2) = 1.200 Ft/m
3
 

Területérzékenységi szorzó                         (T) =    1,5 

Talajterhelési díj mértéke                        TTD2 =  A2 x E2 x T 

 

TTD2=____________ m
3 
x 1.200 Ft/m

3
 x 1,5 = ________________ Ft 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

III. Fizetendő díjak összesítése: 
 
 Január hónap után fizetendő TTD1    _______ Ft 

 Február hónaptól fizetendő TTD2    _______ Ft 

 _____________________________________________________________ 

 
Összesen fizetendő díj (TTD1+TTD2)  =      ___________ Ft 

 

IV.  Az ÖR. 4. § (1) a) b) bekezdése alapján mentesség illeti meg:     igen  /   nem 
„  (1) A talajterhelési díj fizetésénél az önkormányzat mentességet biztosít annak a szociálisan 

rászorult személynek,  

 (a megfelelő rész aláhúzandó) 

a) az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

kétszeresét – egyedül élő esetén háromszorosát – nem haladhatja meg, és nem rendelkezik 

vagyonnal 

b) az éves vízfelhasználás 18 m
3
 vagy az alatt van, valamint a kérelem benyújtásakor a 

háztartásban élők mindegyike a 65. életévét betöltötte 

c) az érintett ingatlan vonatkozásában a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt, és 

annak tényét a kérelem benyújtása évének december 31. napjáig igazolja.” 

Tudomásul veszi, hogy a vállalt kötelezettség nem teljesítése esetén a jogosulatlanul igénybe vett 

díjmentességet utólag köteles megfizetni. 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Kelt, ________________________________ 

 

        ____________________________ 

            kibocsátó (cégszerű) aláírása 


