
TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁS 

 2014.évben a 2013.évről  
Önkormányzati adóhatóság tölti ki! 

Beérkezés/postára adás dátuma: Adóhatóság megnevezése(fejbélyegző): 

20.…év……………………...hó……nap 

Átvevő aláírása: …………………………. Adóhatósági azonosító száma: 

Iktatószám: …………………….. ……………………………. 

I.rész. Adózó tölti ki!      Adózó adónyilvántartási száma:     

Adóalny azonosító adatai 

1.Neve:…………………………………………, leánykori neve:……………………………

Szül.hely: ……………………….., idő: ……………………………….

2.Címe (lakcíme,székhelye): ……….. Irányítószám………………………….Város/község,

………………………………………utca, …………hsz.

3.Adóazonosító jele: …………………………., adószáma: ………………………………...

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

5.Az adóalany a helyi önkormányzat 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: ………….. irányítószám,

       …………………….Város/község…………………………utca …………hsz.    

       I.     Az adó alapjának megállapítása_________________________________________  

1.Víz mennyisége 2013.évben:

        - szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetén 

a méréssel igazolt felhasznált mennyiség: ……m3 

- Átalánydíj alapján meghatározott vízmennyiség:       ……m3 m3 

2. Ivóvízvezeték hiba miatti szivárgás 2013.évben: m3 

3. Locsolási célú felhasználás 2013. évben (1m3=1000liter) 
1lit/m2/nap×……m2×……nap=…….lit=…….m3 m3 

4. Talajterhelési díj alapja: (1.sor-2.sor-3.sor) m3 

5. Szennyvíztár.ból elszállított szennyv. mennyisége 2013.évben: m3 

6. Talajterhelési díj korrigált alapja (1.sor-2.sor-3.sor): m3 

II. Talajterhelési díj kiszámítása

7. Talajterhelési díj egységára:  120Ft/m3 

8. Területérzékenységi szorzó: 3 

9. Éves talajterhelési díj (6.sor×  7.sor×8.sor) Ft 

III. Kedvezmények

10. Az önkorm.rendelete alapján figyelembe vehető kedvezmény: Ft 

IV. Kedvezményekkel csökkentett éves talajterhelési díj: Ft 

 V.  2013.évben a bevallással egyidőben megfizetendő díj Ft    

(A IV.pontban meghatározott talajterhelési díj 100%-a.)    

Kelt ………………………….. ………………………………. 



NYILATKOZAT 

Alulírott …………………………………………………………………………………   név 

………………………………………………………………………………………….lakcím 

alatti lakos büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy Ikrény Község 

Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2004. (VI.30.) Kr. számú rendeletének 9.§ (5) 

bekezdés 

a) pontja szerinti díjmentességre vagyok jogosult, mert egyedül élek és 70. életévemet

betöltöttem

(születési idő: …………………………….) 

b) pontja szerinti díjmentességre vagyok jogosult, mert a családomban élő családtagok

mindegyike betöltötte a 70. életévét.

…………………………………………név  ………………………………születési idő 

…………………………………………név  ………………………………születési idő 

…………………………………………név  ………………………………születési idő 

…………………………………………név  ………………………………születési idő 

c) pontja szerinti díjmentességre vagyok jogosult, mert a családunkban az egy főre eső

havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb

összegének kétszeresét (jelenleg 57.000,-Ft-ot) , az együtt élők

jövedelemigazolását/iskolalátogatási igazolását mellékelem.

Ikrény, 2014…………….. 

……………………………….. 

aláírás 


