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Székesfehérvár Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal 
Adóiroda 

Székesfehérvár 8000 Várkörút 1/A. 
Telefonszám: 22/537-283 

Postacím: Székesfehérvár 8002 Pf. 437. 

 

Bevallás 
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési díjhoz 2015. évről 
(Benyújtandó a szennyvízelhelyezés helye szerinti települési önkormányzati adóhatósághoz 2016. március 31-ig) 

 
 

I. A díjfizető (kibocsátó) adatai: 

Neve (cégneve): _________________________________________________________________ 

Születési helye: _______________________________ ideje:  év  hó  nap 

 
Anyja születési családi és utóneve: __________________________________________________ 

Adószáma: --  

Adóazonosító jele:  

Statisztikai számjele: ---                       

Telefonszáma: /-- 

Lakóhelye, székhelye:___________________________________________________ 

Levelezési címe: _______________________________________________________ 

 
 
II. A díjfizetéssel érintett ingatlan adatai: 
 

Címe: ________________________________________________________________ 

Helyrajzi száma: // 

Közüzemi azonosító száma:  

 
 
III. Az ingatlan tulajdonosának adatai (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel): 

 
Neve (cégneve): __________________________________________________________________ 

Születési helye: ________________________________ ideje:  év  hó  nap 

 
Anyja születési családi és utóneve: ___________________________________________________ 

Levelezési címe: ________________________________________________________ 
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IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok: 
 

1. A felhasznált vízmennyiség a tárgyévben:      m³ 

 

2. Az 57/2012. (XI. 30.) önk. rendelet 4. §. (2) bekezdése alapján:      m³ 

   (A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, melyet a kibocsátó szennyvíztárolójából 

    arra feljogosított személlyel szállíttat el. A levonás csak számlával igazolt mennyiség alapján lehetséges.) 

 

3. A talajterhelési díj alapja (1. - 2. pont)        m³ 

 

4. A talajterhelési díj mértéke:           1.800 Ft/m³ 
 

5. A számított talajterhelési díj: /3. x 4. pont/                                                                     Ft 

 
 
6. Az önkormányzati rendelet szerinti mentességek:  
 

6.1. Az 57/2012. (XI.30.) önk. rendelet 3. §. (1) bekezdés a) pont alapján:         Ft 

(Az a természetes személy kibocsátó jelölheti, akinek az egy főre jutó havi nettó jövedelme, közös háztartásban élők esetén  
nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a 170 %-át, egyedülálló esetén az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének 200 %-át.) 

6.2. Az 57/2012. (XI.30.) önk. rendelet 3. §. (1) bekezdés b) pont alapján:         Ft 

(Az a természetes személy kibocsátó veheti igénybe, aki a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 

évi XXXI. törvény alapján rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül.) 

6.3. Az 57/2012. (XI.30.) önk. rendelet 3. §. (1) bekezdés c) pont alapján:         Ft 

(Az a kibocsátó jelölheti, akinek ingatlanán épület, felépítmény nincs (üres telek), és a vízellátást kizárólag egy vezetékes 

vízvételezési hely, és vagy kút biztosítja és az ingatlanon - ezeken kívül egyéb vízvételi hely nincs.) 

6.4. Az 57/2012. (XI.30.) önk. rendelet 3. §. (1) bekezdés d) pont alapján:         Ft 

(Az a kibocsátó veheti igénybe, akinek a közszolgáltató által igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg az 5 m
3
-t.)  

6.5. Az 57/2012. (XI.30.) önk. rendelet 3. §. (1) bekezdés e) pont alapján:         Ft 

(Az a kibocsátó jelölheti, aki az önk. rendeletben meghatározott egyedi szennyvíz-elhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi 

szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz.)  

6.6. Az 57/2012. (XI.30.) önk. rendelet 3. §. (1) bekezdés f) pont alapján:         Ft 

(Az a kibocsátó veheti igénybe, akinek az ingatlanát érintően a közcsatorna kiépítésre került, azonban az műszakilag nem 

áll számára rendelkezésre, és ezt a Szolgáltató műszaki szakvéleménye alátámasztja.) 

 

 

7. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:  

7.1. Az 57/2012. (XI. 30.) önk. rendelet 4. §. (1) bekezdés alapján:           Ft  

(100 %-os mértékű talajterhelési díjkedvezmény illeti meg a kibocsátót a kerti csapon mért fogyasztás után, locsolás címén.) 
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8. Fizetendő talajterhelési díj:         Ft 

(5. - 6.1, vagy 5. - 6.2., vagy 5. - 6.3., vagy 5. - 6.4, vagy 5 - 6.5., vagy 5. - 6.6., illetve 
 5. - 7.1. pontok) 

 

 

 

 

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

 

Székesfehérvár,  év  hó  nap. 

 

        _____________________________ 

               az adózó, vagy képviselője aláírása 


