
BEVALLÁS 

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 

szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2019. évről 

Önkormányzati adóhatóság tölti ki! 

Beérkezés, postára adás dátuma:   Adóhatóság megnevezése: ARNÓT 

2020……………hó……nap    KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

Átvevő aláírása……………….   3713 Arnót, Petőfi Sándor utca 120. 

Mutatószám:  

Adózó tölti ki! 

I. rész    Adóalany azonosító adatai: 

 

1./ Neve: ………………………………születési hely, idő………………………………….  

   Születési neve: …………………………………… 

   Anyja neve: ………………………………………. 

2./ Címe (lakcíme, székhelye): …………………község ……………………utca ……szám 

3./ Adóazonosító jele: ………………………….   Adószáma: ………………………………. 

4./ Statisztikai számjele: ………………………  KSH azonosítója: …………………………. 

5./ Az adóalany a helyi önkormányzati rendelete alapján adómentes?  Igen / nem 

(Ha igen, az erre vonatkozó 1. számú betétlapot az adómentességi nyilatkozatról csatolni kell!) 
II. rész A talajterhelési díj megállapítása  

A talajterhelési díjjal érintett ingatlan címe: …………………………………………község 

……………………………………út ……………. házszám …………………. irányítószám 

 

I. Az adó alapjának megállapítása 

1.Víz mennyisége 2019.  évben: 

-szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén 

  a méréssel igazolt felhasznált mennyiség: ………...…………. m3 

- átalánydíj alapján meghatározott víz mennyisége: ……………m3    

 

 

 

                        m3 

2.  Ivóvízvezeték hiba miatti szivárgás 2019. évben                         m3 

3.  Szennyvíztárolóból elszállított szennyvíz mennyisége 2019. évben                         m3 

4.  2019. évi talajterhelési díj alapja (1-(2+3)                          m3 
                          

II.  Talajterhelési díj kiszámítása 

5. Talajterhelési díj egységára      1200 Ft/ m3 

6. Területérzékenységi szorzó          3 

7. Törvény szerinti éves talajterhelési díj (7. sor = 4. sor x 5. sor x 6. sor)  

III.  Kedvezmények 

8.  Az önkormányzat rendelete alapján figyelembe vehető kedvezmény                        Ft 

IV.  Kedvezményekkel csökkentett éves talajterhelési díj (7.sor-8.sor)                        Ft 

V.  2019.  évre vonatkozó a bevallással egy időben    

     megfizetendő talajterhelési díj  

 

                       Ft 

 

  

 

 

A r n ó t, ………………………….         Aláírás: …………………………………………… 



2019. évre vonatkozó adómentességi nyilatkozat 

    

Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat Talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 

rendelete alapján mentes vagyok a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alól. 

 

 Születési hely, idő: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………… 

A nyilatkozatban foglaltak a valóságnak megfelelnek. 

 

Arnót, ………………………   Aláírás: ………...……………………………… 
          

 

 

Nyilatkozat igénybe vett kedvezményről 2019. évben 

 

Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat Talajterhelési díjról és a környezetvédelmi alapról szóló 

rendelete alapján díjfizetési kedvezményre vagyok jogosult az alábbiak szerint: 

Az igénybe vett kedvezmény leírása, jövedelmek igazolása Összege 

  

  

  

Kedvezmények összesen:  

 

 

 

 

 

A betétlapban szereplő adatok a valóságnak megfelelnek. 

A r n ó t, …………………………     Aláírás: ………………………………. 



T Á J É K O Z T A T Ó 

 2019. évi talajterhelési díjjal kapcsolatos bevallás kitöltéséhez. 

A környezet és természet védelme, terhelésének mérséklése a környezethasználóknak a 

környezet és a természet megóvását szolgáló tevékenységre való ösztönzése, valamint a 

környezet és természetvédelem költségvetési forrásainak biztosítása érdekében az 

Országgyűlés megalkotta a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX törvényt. 

A hivatkozott törvény alapján a talajba juttatott környezetterhelő anyagok minden egysége után 

2004. július 1-től az önkormányzati adóhatósághoz talajterhelési díjat kell fizetni. 

A talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályokat a 18/2015. (08.24.) számú      önkormányzati 

rendelet tartalmazza. A rendelet hatálya Arnót község területére, illetve azokra a kibocsátókra 

terjed ki, akik a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára /szennyvízcsatornára/ nem kötnek 

rá és helyi vízgazdálkodási hatósági engedélyezés alapján szennyvízelhelyezést alkalmaznak, 

/továbbiakban: kibocsátó/ 

A képviselő-testület döntése alapján: 

-  a talajterhelési díj megfizetése alól 94,5 %-os mentességet élvez az a kibocsátó, akinek a 

családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a mindenkori nyugdíjminimum 

négyszeresét. 

- a 65-ik életévét betöltő kibocsátó magánszemély részére talajterhelési díj mentességet biztosit 

a betöltést követő év január 01-től. 

A talajterhelési díj alapja: 

1.) a 2019.01.01.  és   2019.12.31. közötti időszakra a szolgáltató által leszámlázott víz 

mennyisége. 

Amennyiben nincs lehetőség egyedi vízbeszerzés esetén mérési lehetőségre (mérőóra nem 

került felszerelésre), akkor átalányösszegben kell megállapítani a felhasznált vízmennyiséget. 

A fogyasztott víz átalánymennyisége 30 l/fő/nap, azaz 10,95m3/fő/év. Az átalány 

megállapításának szempontja a 47/1999 (XII.28.) KHVM rendelet 3. sz. melléklete szerint 

történik. 

2.) csökkentve az ivóvíz vezeték meghibásodása következtében elszivárgott (a szolgáltatótól 

kért igazolás szerinti mennyiség szerepeltethető) vízmennyiséggel. 

3.) a talajterhelési díj alapja csökkenthető az adózó nevére kiállított, az adóévben kibocsátott 

folyékony hulladék elszállításáról szóló eredeti számlával igazolt mennyiséggel, amelyet a 

kibocsátó szennyvíz tárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a 

folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

 

Az egységdíj mértéke: 1200 Ft/m3, területérzékenységi szorzó 3.  

2019. évre a megállapított talajterhelési díj 100 %-át kell megfizetni. 

 

NÉV 

 

2019. évi vízfogyasztása az ÉRV 

kimutatása   szerint (m3) 

  

 

A r n ó t, 2020.  

 

 


