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BEVALLÁS
2018. évi Talajterhelési díj megállapításáról
A bevallás benyújtásának és a díj megfizetésének határideje:
a tárgyévet követő év március 31.

I. A díjfizető (kibocsátó) adatai
Neve (jogi személy esetén a cég neve):
Születéskori neve:

Anyja neve:

Születési helye:

Születési
ideje:

Adóazonosító jele:

Adószáma:

Lakóhelye (levelezési címe is, ha az nem azonos a
lakóhellyel):
II. A díjfizetéssel érintett ingatlan adatai
Fogyasztási hely
címe:

Helyrajzi
száma:
III. Az ingatlan tulajdonosának adatai (ha nem azonos a díjfizetővel)

Neve (jogi személy esetén a cég neve):
Születéskori neve:

Anyja neve:
Születési
ideje:

Születési helye:
Lakóhelye (vagy levelezési címe, jogi személy esetén
székhelye):

IV. Díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1.

A Vízellátó által szolgáltatott, felhasznált víz mennyisége 2018. évben
(vízmérő órán mért mennyiség)

m3

2.

Külön jogszabály alapján locsolásra felhasznált vízmennyiség

m3

3.

Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított
szennyvíz mennyisége 2018. évben

m3

4.

Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség

m3

Talajterhelési díj alapja
(1. sor csökkentve a 2.+3.+4. sor összegével)
A talajterhelési díj mértéke (1200 Ft/m3 x 1,5
talajterhelési díj egységdíj-mértéke x településérzékenységi szorzó)
2018. évre számított talajterhelési díj
(5. és 6. sor szorzata)

m3

5.
6.
7.

1 800

Ft/m3
Ft

8.

Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény

Ft

9.

Fizetendő talajterhelési díj

Ft

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallás adatai a valóságnak megfelelnek.
Mindszent, ...........................................

.....................................
Fogyasztó aláírása

Tájékoztató
A talajterhelési díj megállapításáról és megfizetéséről
A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján

11. § (1) A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésre
álló közcsatornára nem köt rá és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá
tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is alkalmaz. Amennyiben a
közcsatornát év közben helyezik üzembe, a díjfizetési kötelezettség a kibocsátót a közcsatorna üzembe
helyezését követő 90. naptól terheli.
(2) Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, aki külön jogszabályok szerint egyedi
szennyvízelhelyezési kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztitó kisberendezést alkalmaz és a
kibocsátás közvetlen környezetében a kibocsátó által létesített megfigyelő objektumban a talajjal
kapcsolatban lévő felszín alatti vízben a kibocsátó által évente vizsgált nitrát, ammónium, szulfát, klorid
tartalom egyik komponens tekintetében sem haladja meg 20%-kal a 2005. évben, illetve a közcsatorna
üzembe helyezését követő hónapban végzett alapállapot felmérés keretében mért értékeket.
(3) A (2) bekezdés szerinti felmérés eredményét a kibocsátó köteles öt évig megőrizni és ellenőrzés
esetén az adóhatóság rendelkezésére bocsátani.
12. § (1) A talajterhelési díj mértékét a talajterhelési díj (2) bekezdésében meghatározott alapja, a (3)
bekezdésben meghatározott egységdíj, valamint a település közigazgatási területére vonatkozó
területérzékenységi szorzó határozza meg.
(2) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt
felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége,
csökkentve a külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.
(3) A talajterhelési díj egységdíjának mértéke: 1 200 Ft/m3.
(4) A talajterhelési díj számításának részletes szabályait e törvény 3. számú melléklete határozza meg.
14. § A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a
kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony
hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.
A talajterhelési díj mértéke:
TTD=E x A x T
ahol
TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj,
E:
az egységdíj (Ft/m3),
A:
a díjfizetési alap (m3),
T:
a település közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz állapota szempontjából
megállapított területérzékenységi szorzó.
27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti víz szempontjából Mindszent az érzékeny felszín
alatti vízminőség védelmi területen lévő települések közé tartozik.

Mindszent Város Önkormányzatának közigazgatási területére vonatkozó, a felszín alatti víz
állapota szempontjából megállapított területérzékenységi szorzó – a helyi vízgazdálkodási
hatósági eljárás hatálya alá tartozó talajterhelés esetén – érzékeny területen 1,5.

