
BEVALLÁS 
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési 

díjhoz  
 2013. évről   

 
I. A díjfizet ő (kibocsátó): 

 Neve (cégneve): .......................................................................................................................................................... 

 Születési helye:………………………………….….……… Ideje: ………………………………………………… 

 Anyja születési családi és utóneve: ………………………………………………………………………………… 

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

 Statisztikai számjele: :     |_|_|_|_|_|_|_|_|-|_|_|_|_|-|_|_|_|-|_|_|                   

 Lakóhelye, levelezési címe: |_|_|_|_| ..………………………………………………………………………. 

 Pénzintézeti számlaszáma: |_|_|_|_|_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_| - |_|_|_|_|_|_|_|_| 
 

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:  

Címe: |_|_|_|_| ..………………………………………………………………………………………………..  

Helyrajzi száma: ……………………………………………………………………………………………………. 
 

 

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

Neve (cégneve): ............................................................................................................................................................ 
 

 Születési helye:………………………………….….……… Ideje: ………………………………………………… 
 

 Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………………………………………………. 

 Lakóhelye, levelezési címe: |_|_|_|_| ..…………………………………………………………………………. 
 

 

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok:  
1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség: m3 

2. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított vízmennyiség (-): 
    (számla csatolása szükséges)  m3 

3. Elszivárgott víz (csőtörés, csőrepedés esetén, vízmű által kiállított dokumentum szükséges)  (-): m3 

4.  Külön jogszabály alapján locsolásra felhasznált vízmennyiség (vízmű igazolás csatolása 
     szükséges): (-)  

m3 

5. Önkormányzati rendelet 4. § (5) a) szerinti mentes vízmennyiség (nyilatkozat szükséges): (-) 

     (az ingatlan csak kerti csappal rendelkezik) 
m3 

6. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2,3,4,5. sorok összegével): m3 
7. A talajterhelési díj területérzékenységi szorzóval növelt mértéke  
   (egységár: 1200 Ft/m3 - szorzószám 1,5) 1800 Ft/ m3 

8. Számított talajterhelési díj (6 x 7. sor): Ft 

9. Önkormányzati rendelet 4. § (1) szerinti 90 %-os díjkedvezmény: (-) Ft 

10. Önkormányzati rendelet 4. § (2) szerinti 70 %-os díjkedvezmény: (-) Ft 

11. Önkormányzati rendelet 4. § (3) szerinti 50 %-os díjkedvezmény: (-) Ft 

12. Fizetendő talajterhelési díj: (8. sor csökkentve a 9-12. sorok összegével) Ft 
 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Szécsény, 2014. év ............................... hó ........... nap 

……................................................................ 
     (cégszerű) aláírás 



 
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

 
A bevallási nyomtatvány  
 
I. blokkjában  a díjfizető (kibocsátó) adatait kell feltüntetni. 
II. blokkban  annak az ingatlannak a címét és helyrajzi számát kell megadni, ahol a vízfogyasztás 
történik. 
III. blokk  adatait csak abban az esetben kell kitölteni, ha az előző pontban említett ingatlan 
tulajdonosa nem egyezik meg azzal, aki a talajterhelési díjat fogja megfizetni 
IV. blokk 
1. sora: A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség, az ÉRV Zrt. kimutatása 
alapján. 
2. sora: A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt vízmennyiséggel, amelyet a 
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony 
hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.  
A csökkentés igénybevételéhez az igazolás csatolása szükséges! 
3. sora: A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a vízmennyiséggel, amely az ivóvízvezeték  
meghibásodása következtében a környezetben elszivárgott.  
A csökkentés igénybevételéhez a vízmű által kiállított dokumentum szükséges! 
4. sora: A talajterhelési díj alapja a 8/2000.(X.18.)KöViM. rendelet 1. §-a alapján május 1-jétől 
szeptember 30-ig terjedő időszakra locsolási célú felhasználás miatt csökkenthető az adott időszakra 
jutó vízfogyasztás 10 %-ával. A locsolási célú felhasználást a díjfizető csak abban az  
esetben vonhat le, ha a bevalláshoz a ÉRV Zrt. igazolását csatolja!  
Amennyiben igazolást nem csatol be, a kedvezmény nem kerülhet levonásra! 
5. sora: .Önkormányzati rendelet 4. § (5) a) pontja szerint nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a 
lakossági kibocsátót, akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik. A mentesség 
érvényesítéséhez a talajterhelési díj bevallásakor csatolni kell a rendelet 1. mellékletében szereplő 
nyilatkozatot. 
6. sora: A talajterhelési díj alapját kell megadni, azaz a felhasznált vízmennyisége csökkentve az 
elszállított, elfolyt és locsolásra felhasznált víz mennyiségével. 
7. sora: a Ktd. Tv. 12.§ (3) bekezdése a talajterhelési díj egységdíjának mértékét köbméterenként 1200 
Ft-ban állapította meg. A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet határozza meg a felszín alatti víz 
szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny területeket, mely szerint Szécsény az 
érzékeny kategóriába tartozik. Ennek megfelelően 1,5 –ös területérzékenységi szorzó alkalmazandó. 
8. sora: Számított talajterhelési díj: a 6. és 7. sor szorzata 
9. sora: Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 15/2004. (VI.12.) talajterhelési 
díjról szóló rendeletének 4.§-a értelmében 90%-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély 
kibocsátót, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2014. szeptember 30. napjáig ráköt.  
A rácsatlakozást záró bevallás és a víziközmű szolgáltatóval megkötött szolgáltatási szerződés 
bemutatásával kell igazolni. A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a 
rendelet 2. mellékletében szereplő nyilatkozatot. 
10. sora: 70%-os díjkedvezmény illeti meg azt a magánszemély kibocsátót, akinek az ingatlanán a 
méréssel igazolt éves vízfogyasztás a 20 m3-t nem haladja meg. A díjkedvezmény igazolására a 
szolgáltató részéről az önkormányzati adóhatóság részére megküldött éves kimutatás szolgál. 
11. sora: 50%-os díjkedvezmény állapítható meg annak a magánszemélynek, aki megfelel az alábbi 
feltételeknek: 
a) családban élők esetén a háztartás egy főre eső átlagos nettó havi jövedelme nem haladja meg az öregségi 
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (nyugdíjminimum) 150%-át, (2014-ben 42.750 Ft-ot). 
b) egyedülálló esetén az egy főre eső átlagos nettó havi jövedelme nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 200%-át, 2014-ben 57.000 Ft-ot.) 
A kedvezmény érvényesítéséhez csatolni kell a bevallással egyidejűleg a rendelet 3. mellékletében 
szereplő nyilatkozatot. 
12.sora: Fizetendő talajterhelési díj: (8. sor csökkentve a 9-12. sorok összegével) 


