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MÉLTÁNYOSSÁGI KÉRELEM 
(talajterhelési díj alóli mentesség elbírálásához) 

 

 

I. KÉRELEM TÁRGYA:  
 Talajterhelési díj fizetési kötelezettség alóli mentesség: _____év ___________hó ____ naptól 

           

 

II. ADÓZÓ AZONOSÍTÓ ADATAI: 
 a) Név: __________________________________________________________________ 

 b) Adóazonosító szám: ________________________________________________________ 

 c) Lakcíme: _________________________________________________________________ 

 d) Telefonszám: ____________________________lakás,_______________________(mobil) 

 e) Foglalkozása: ______________________________________________________________ 

 f) Munkahely megnevezése és címe: ______________________________________________ 

     _________________________________________________________________________ 

 g) Jelenlegi rendszeres havi nettó jövedelem (vagy utolsó 3 hónap átlaga): _________-Ft/hó 

 

 

III. A KÉRELMEZŐVEL KÖZÖS HÁZTARTÁSBAN ÉLŐK ADATAI: 
 a) Házastárs (élettárs) neve: _____________________________________________________ 

 b) Foglalkozása, munkahelye: ___________________________________________________ 

     __________________________________________________________________________ 

 c) Havi nettó jövedelme: _______________________________________________________ 

 d) A közös háztartásban élő más családtag neve, foglalkozása, összes nettó jövedelmük:  

     ___________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

     ___________________________________________________________________ 

         

Eltartott családtag neve Születési 
hely 

Születési 
idő 

Anyja neve Rokonsági 
fog 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

6.     

Eltartottnak nem minősülő 
családtag 
1.     

2.     

3.     

4.     

[Figyelem! A jövedelmi adatok alátámasztásához aktuális (vagy egy hónapnál nem régebbi) jövedelem-

igazolás, nyugdíj, GYED, GYES, munkanélküli segély vagy egyéb járadékfizetést igazoló szelvény, illetve 

az azt megállapító határozat (másolatban) csatolása szükséges!] 



IV. EGYÉB ADATOK: 
 1) Jövedelmi adatok: 

- Munkaviszonyból származó, rendszeres havi nettó jövedelem: ____________Ft 
- Mellékfoglalkozásból, egyéb tevékenységből származó jövedelem: ________Ft 
- Egyéni vállalkozói kivét: ___________Ft 
- Nyugdíj, rokkantsági nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás: ___________Ft 
- Munkanélküli segély: ___________Ft 
- Rendszeres szociális járadék: ___________Ft 
- Gyermekek után járó tartásdíj: ___________Ft 
- Családi pótlék, kiegészítő családi pótlék: ___________Ft 
- Egyéb jövedelem (megnevezéssel: …………………………. ___________Ft 
- Összes jövedelem: ___________Ft 

 
 

V. NYILATKOZAT 
 

Alulírott nyilatkozza, hogy a mentességet biztosító alábbi feltételek valamelyikének 

megfelel: 

(a megfelelő szövegrész aláhúzandó) 
 

− az egy főre eső havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

kétszeresét – egyedül élő esetén háromszorosát – nem haladja meg és nem rendelkezik 

vagyonnal 

 

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

háztartásban élők mindegyike a 65. életévét betöltötte, 

 

− 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. 

 

Alulírott kérelmező büntetőjogi felelősségem tudatában kijelenti, hogy az általa szolgáltatott 

adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

 

Kelt: _____________________(helység) _____(év)___________(hónap)______(nap) 
 
 

 
 
 
 
        ___________________________ 

          adózó 

                   (kérelmező aláírása) 


