
Bevallás
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó 

szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjhoz ……. évről
(Benyújtandó a szennyvízelhelyezés helye szerinti települési önkormányzati adóhatósághoz 

a bevallási évet követő év március 31. napjáig)

I. A díjfizető (kibocsátó):
Neve (szül.neve;cégneve): ……………………………………………………………………...
Születési helye: ………………………..……….ideje:…….év………………hó………nap
Anyja születési családi és utóneve:……………………………………………………………...
Adószáma:……………………………………………………………………………………….
Adóazonosító jele:……………………………………………………………………………….
Munkahelye:……………………………………………………………………………………..
Telefonszáma:…………………………………………………………………………………...
Nyugdíjas törzsszáma: ………………………………………………………………………….
Lakóhelye:……………………………………………………………………………………….
Levelezési címe:…………………………………………………………………………………
Pénzintézeti számla száma:……………………………………………………………………...

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Címe:…………………………………………………………………………………………….
Helyrajzi száma:…………………………………………………………………………………

Bevallási időszak: ð ð ð ð  év ð ð  hó ð ð  naptól         ð ð ð ð  év 

ð ð  hó ð ð  napig
III. Az ingatlan tulajdonosának (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel)
Neve/szül.neve/:……...………………………………………………………………………….
Születési helye: ………………………..……….ideje:…….év………………hó………nap
Anyja születési családi és utóneve:……………………………………………………………...
Levelezési címe:…………………………………………………………………………………

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok:
1. A felhasznált vízmennyiség (vízmérő alapján mért) tárgyévben                              ……..m3 
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, az önkormányzat rendelete szerinti átalány-vízmennyiséget kell beírni!)
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség                             …….. m3

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan 
     elszállított szennyvíz mennyisége:                                                                           …….. m3

4. A talajterhelési díj alapja (1.sor csökkentve a 2. és 3. sorokkal)                               …….. m3

5. A talajterhelési díj mértéke:                                                                                    180,- Ft/m3

6. A számított talajterhelési díj (4 sor*5sor)                                                                   …….. Ft

V. Nyilatkozat

Csak kerti csappal rendelkezem, szennyvízelhelyezés nincs (jelölje X-el)    ………..
A mentességre való jogosultság megjelölése:………………………………………………..…

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak 
megfelelnek.
Mezőfalva, 20..……………………………….
                                                                                        …………………………………….



                                                                                              adózó vagy képviselője aláírása 

Kitöltési útmutató
A talajterhelési díj bevallásához

Tisztelt Adózó!

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági 
jogkörbe  tartozó  szennyvízszikkasztás  után  talajterhelési  díjat  kell  fizetni  az  önkormányzati 
adóhatósághoz.
Adókötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt 
rá  és  helyi  vízgazdálkodási  hatósági,  illetve  vízjogi  engedélyezés  alapján  szennyvízelhelyezést 
alkalmaz. Nem terheli  adókötelezettség azt a fogyasztót,  aki kizárólag kerti  csappal rendelkezik és 
szennyvízelhelyezést nem alkalmaz. E körbe tartozó fogyasztó a bevallási nyomtatvány V. részének 
kitöltésével kérjük jelezze vissza a feltétel fennállását.
Az alábbi utcákban áll műszakilag rendelkezésre a közcsatorna: Petőfi u. 13-77; 8-80.,Ady u. 58-
74, 1-15; Mátyás király u., Fehérvári u. 1., Liget sor, Rákóczi u. 2-36., Piac tér, József nádor u., Kinizsi  
utca,  Kinizsi  udvar,Semmelweis  u.,  Vörösmarty  u.,  Kisfaludy  u.  Bartók  u.,  Kossuth  u.,  Váci  u., 
Velinszky u., Bocskai u., Bethlen G. u., Akácos u., Káposztás u., Nádas u. Rózsa utcában a 39. és 40. 
szám előtt.
A bevallási időszak: Bevallási év január 1.- december 31. közötti  időszak. Erre az időszakra 
vonatkozó adóbevallás és a bevallott talajterhelési díj megfizetésének határideje: Bevallási évet 
követő év március 31.

A bevallási nyomtatvány I. része az adóalany azonosító adatait tartalmazza. Értelemszerűen csak az 
adóalanyra vonatkozó adatokat kell kitölteni. Pl. magánszemély adóalany esetén név, születési hely, 
születési ideje, anyja neve, adóazonosító jele, lakóhelye és ha az nem azonos a levelezési címmel,  
akkor a levelezési címet is meg kell adni.

A II-III. részt értelemszerűen kell kitölteni.

A IV. rész az adóalap és az adó megállapítására szolgál.  A hivatkozott törvény alapján Mezőfalva 
Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestületének 18/2007. (IX:06.) Rendelete szerint a talajterhelési 
díjat önadózással a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni.
Az  1.  pontban  a  bevallási  időszakban  a  kibocsátó  által  a  vízmérő  óra  szerint  fogyasztott  
vízmennyiséget kell bevallani. A bevallási időszak január 1. napjától  december 31. napjáig, illetve, ha 
ezen időszakban rákötött a közcsatornára a rákötés időpontjáig tart.
A 3.  pontban a szennyvíz  elszállítására feljogosított  szervezet  által  a bevallási  időszakban kiadott 
számlán feltüntetett mennyiséggel lehet csökkenteni az adóalapot.
A 4. pontban a talajterhelési díj alapját kell megállapítani. 
Az 5. pontban a talajterhelési díj mértéke került rögzítésre. Mezőfalván a talajterhelési díj  mértéke 
180,- Ft/m3, mely az egységdíj 120,- Ft/ m3 és a területérzékenységi szorzó (1,5) szorzata.
A 6. pontban a talajterhelési díj összegét kell megállapítani. A talajterhelési díj összege egyenlő a 4.  
pontban szereplő talajterhelési díj alap szorozva az 5. pontban beírt talajterhelési díjmértékkel.
A talajterhelési díjat március 31-éig lehet pótlékmentesen befizetni az önkormányzat talajterhelési díj 
beszedési számlájára, illetve átutalni a 11736037-15361796-03920000 számlaszámra.
Az  V.  részben  amennyiben  csak kerti  csappal  rendelkezik  és  szennyvízelhelyezést  nem 
alkalmaz (tehát csak szezonálisan működik a kerti csap), akkor azt jelölni kell X-el. 
Az önkormányzati Rendelet alapján az alábbi mentességek vehetők igénybe:
Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól az az egyedül élő magánszemély, aki az év első napján  
jogerős határozat alapján:
a.) időskorúak járadékában,
b.) rendszeres szociális segélyben részesül.,
Mentes a talajterhelési díj megfizetése alól a 70 év feletti és egyedül élő magánszemély, amennyiben 
a lakás tulajdonosa, vagy vagyonértékű jog jogosultja, vagy bérlője és egyben használója.
Egyedül élő az a személy, aki egyszemélyes háztartásban él.
A  mentességre  való  jogosultságáról  a  kibocsátó  a  bejelentés   megtételével,  illetve  a  bevallással 
egyidejűleg a jogosultság megjelölésével - a tárgyévre vonatkozóan tesz nyilatkozatot.

Csak az aláírt bevallás érvényes, ezért kérjük írja alá a kijelölt helyen!

                                                                                                        Adóhatóság


