
  PÜSPÖKLADÁNYI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 
 ADÓHATÓSÁGA RÉSZÉRE 

4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Telefon: 517-127,   E-mail: ado@puspokladany.hu 
 
 

BEVALLÁS 
2017. 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. Lakóhelye:     ________________________________________________  
 

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. Levelezési címe:    ________________________________________________ 

 

A díjfizetéssel kapcsolatos adatok 
 

1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség: 

(Ha a vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti általány-

vízmennyiséget kell beírni)            

  _________________m
3
 

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált  

vízmennyiség:                     

 _________________m
3
 

3.Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvízmennyiség: 

       _________________m
3
 

4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:   _________________m
3
 

 

5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentvea 2; 3; 4. sorok összegével):______________m
3 

 

6. A talajterhelési díj egységmértéke:   _____1200 Ft/m3___ 

7. Területérzékenységi szorzó:     _______1,5________ 



(Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)      
         

8. A számított talajterhelési díj: (5. sor*6. sor*7. sor) __________________ 

9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény: __________________ 

10. Fizetendő talajterhelési díj:     __________________ 

 

 

 

 A 9/2008. (III. 28.) ÖR. rendelet 4. § alapján mentesség, kedvezmény illeti meg:     igen  /   nem 

(a megfelelő rész aláhúzandó, illetve bekarikázandó) 
 

„ (1) A talajterhelési díj fizetésnél az önkormányzat kérelem alapján mentességet biztosít annak a 

kibocsátónak, akinek háztartásában az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének kétszeresét - egyedül élő esetén háromszorosát - nem haladja meg és nem rendelkezik 

vagyonnal.  

 

(2) Mentesség illeti meg a kibocsátót legfeljebb az évi 18 m
3 

mennyiségig, amennyiben a kérelem 

benyújtásakor a háztartásban élők mindegyike a 65. életévét betöltötte. 

 

(3) A kibocsátót mentesség illeti meg a tárgyévi, valamint az azt megelőző évi kibocsátás tekintetében, 

amennyiben az erre irányuló kérelmében vállalja, hogy az érintett ingatlan vonatkozásában a műszakilag 

rendelkezésre álló közcsatornára ráköt, és annak tényét a kérelem benyújtása évének december 31. napjáig 

igazolja. 

 

(6) A (2) bekezdésben meghatározott kibocsátót 80%-os kedvezmény illeti meg a fizetendő díj tekintetében 

az évi 18 m
3 
-t meghaladó kibocsátás után.” 

 

 

 

A mentesség a kibocsátó által az önkormányzati adóhatósághoz benyújtott kérelem alapján állapítható meg.  

A mentesség megállapítása iránti kérelem a talajterhelési díjról szóló bevallással egyidejűleg nyújtható be a 

szükséges igazolásokkal együtt. 

A (3) bekezdésben megfogalmazott mentesség iránti kérelmét a kibocsátó az év folyamán bármikor 

benyújthatja, vállalva hogy a kötelezettség nem teljesítése esetén a mentesség érvényét veszti, és a tartozás 

az esedékességtől számítva járulékaival együtt egy összegben esedékessé válik. 
 
Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
 
Kelt, ________________________________ 
 
        ____________________________ 
          kibocsátó (cégszerű) aláírása 


