
TALAJTERHELÉSI DÍJ  BEVALLÁS 
A bevallás kitöltése előtt kérem a tájékoztató figyelmes elolvasását! 

 A BEVALLÁST MINDEN ESETBEN A MEGFELELŐ ROVATOKKAL KITÖLTVE, HIÁNYTALANUL VISSZA KELL KÜLDENI! 
 
 
Bevallás  
jellege: 

  
    éves bevallás 

 
    záró bevallás      20__. ___. ___. - 20__. ___. ___. időszakra 

 A díjfizető (kibocsátó): 
Neve:_________________________________________  Születési neve: _________________________________ 
Születési helye: ___________________________________       ideje:_______év________________hó______nap 
Anyja neve: _____________________________________ Adóazonosító jele:_____________________________ 
Állandó bejelentett lakcíme: _____________________________________________________________________ 
Levelezési címe:_______________________________________________________________________________ 
Bevallás kitöltőjének telefonszáma:________________________________________________________________ 
 
A díjfizetéssel érintett ingatlan címe: 
__________hrsz.   VELENCE város    _____________________________________utca    ________hsz. 
 
 Az ingatlan tulajdonosa (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel): 
Neve:____________________________________________  Anyja neve:_________________________________ 
Születési helye: ________________________________      ideje:_______év____________________hó______nap 
Levelezési címe: ______________________________________________________________________________ 
  

 

tal  Tajterhelési 
díjfizetésre kötelezett 
vagyok 

 

      Nem tartozom a talajterhelési díjfizetésre kötelezettek közé 
A   A közcsatorna műszakilag nem áll rendelkezésre 
A   Az ingatlan üres telek; az ingatlanon szennyvízelhelyezés nem történik 
A   A csatorna már korábban bekötésre került; bekötés ideje:_________________ 
E   Egyedi szennyvízelhelyezési kislétesítményt, egyedi szennyvíztisztító 
kisberendezést alkalmaz 

 
A díjfizetés megállapítása  
1. A felhasznált vízmennyiség:                                                                                                                                   m3  
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség: 
   (tárgyév május 1. és szeptember 31. közötti vízfogyasztás 10%-a.)                                                                        m3 
3. Szennyvízszállításra jogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége                                  m3                                                                                           
4. Önkormányzati rendelet szerint mentes vízmennyiség  
( igazolt, csőtöréskor, meghibásodáskor elszivárgott vízmennyiség):                                                                              
m3 

5. A talajterhelési díj alapja: (1. sor csökkentve a 2., 3., 4. sorok összegével)                                                           m3 
6. A talajterhelési díj mértéke (egységdíj x területérzékenységi szorzó):                                                  3600,- Ft/m3 
7. Számított talajterhelési díj: (5. sor x 6. sor)                                                                                                            Ft 
8. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény                                                        
              70 év feletti állandó velencei lakos (7. sor 100%- a)                                                  ______________ Ft 
              aktív korúak ellátásában (foglalkoztatást helyettesítő támogatás, egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti 
támogatás), rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben, települési támogatásban, álláskeresési támogatásban, 
lakhatási támogatásban  (7. sor 50%- a)                                                                                         ____________Ft                                                                              
9.Fizetendő talajterhelési díj:(7. sor - 8. sor)                                                      ___________________Ft                                                                         

  
 Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
  
 
 ________________________________________ 
                                 dátum 

 
 
                  adózó vagy meghatalmazottja aláírása 
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