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Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal 
9241 Jánossomorja, Szabadság u. 39. 

Tel.: 96/565-256; fax: 96/226-145 
 

 

 

BEVALLÁS 
201…. évi talajterhelési díjfizetési kötelezettségről 

I. A díjfizető adatai: 

A díjfizető (kibocsátó) neve:…………………………………………..……………………… 

Születési helye, ideje:………………………………………………………..………………... 

Anyja neve:………………….………………………………………………………………… 

Adóazonosító jele: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Adószáma: _ _ _ _ _ _ _ _ - _ - _ _ 

Lakóhelye:…..…………………………………………………………………………………. 

Levelezési címe: ………………………………………………………………………………. 

 

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan: 

Ingatlan címe:……..…………..…………………………………….…………………………. 

Helyrajzi száma: …………………………….. 

Szennyvízcsatorna hálózatra történt rákötés dátuma: …………………………………. 

 

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

A díjfizető (kibocsátó) neve:…..……………………………………………………………… 

Születési helye, ideje:……………………..…………(helység)         _ _ _ _ év _ _ hó _ _ nap 

Anyja neve:………………….………………………………………………………………….. 

Levelezési címe: …………………………………………………………….………………….. 

 

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok: 

A) Díjszámítás 201….. január 1. - december 31. közötti időszakra: 

1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség  …… m3 

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., 3. sorok összegével) …… m3 

5. A talajterhelési díj egységmértéke 1.800 Ft/m3 

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

7. Fizetendő talajterhelési díj:  ………………... Ft 

 

        ………………………………….. 

        az adózó vagy képviselője aláírása 
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V. A talajterhelési díj megfizetése alóli mentesség: 

 

Jánossomorja Város Önkormányzat Képviselő-testületének a talajterhelési díjjal kapcsolatos 

helyi szabályokról szóló 1/2012. (II.2.) önkormányzati rendelet 5. §-a alapjáni kérem a díj 

megfizetése alóli mentességet, mivel 

a) egyedülálló, 70 év feletti kibocsátó vagyok, 

b) a családban élő kibocsátók mindegyike betöltötte a 70. életévét, 

c) az egy főre jutó havi jövedelmem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének kétszeresét, illetve 

d) egyedülálló kibocsátó vagyok és havi jövedelmem nem haladja meg az öregségi 

nyugdíj mindenkori legkisebb összegének háromszorosát. 

 

A c)-d) pont szerinti adómentesség feltételének fennállásáról adatok, és ennek igazolására 

..………. db melléklet.  

 

A kérelmezővel közös háztartásban élők 

Név Születési hely és idő 

  

  

  

  

 

Közös háztartásban élők A család havi jövedelme a mellékelt 

igazolások alapján összesen 

                                    fő                                            Ft 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban és a kérelemben foglalt 

adatok a valóságnak megfelelnek.  

Hozzájárulok, hogy a kérelemben szereplő adatok adóigazgatási eljárás keretén belüli 

felhasználásához. 

 

 

Jánossomorja, 20….... év ……………… hó ….. nap 

 

 

 

____________________________ 

bevallás benyújtójának aláírása 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
i a megfelelő rész aláhúzandó 


