
         1. melléklet a 43/2012. (XI. 20.) önkormányzati rendelethez 

Érkezett................... 
             …............... 
                aláírás 
 
 

B E V A L L Á S 
 

a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó  
szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó díjhoz 2012. évről 

 

 

Magánszemély kibocsátó 

1. Talajterhelési díj fizetésre kötelezett (továbbiakban: kibocsátó) 
    Neve: ................................................................................................................................  
    Leánykori neve:................................................................................................................  

2. Születési helye, ideje: .......................................................................................................  
 Anyja neve: ......................................................................................................................  

3. Adóazonosító jele:.............................................................................................................  

4. Lakcíme: Sárbogárd.................................................................................út..................hsz. 
    Fogyasztási hely címe Sárbogárd:.....................................................................................  

 

Nem magánszemély kibocsátó 

1. Talajterhelési díj fizetésre kötelezett (továbbiakban: kibocsátó) 
    Neve: .................................................................................................................................  

2. Adószáma: .........................................................................................................................  
    Statisztikai számjele: .........................................................................................................  
    Cégjegyzék száma: ............................................................................................................  

3. Székhelye:  ................................................................................. út ................................... hsz. 

 Telephelye: ................................................................................ út ................................... hsz. 

4. Fogyasztási hely címe: Sárbogárd,...................................................................................  

5. Képviselőjének neve, telefonszáma: .................................................................................  

 



I. Bevallási időszak: 2012. január 1-től 2012. január 31-ig 

1. A kibocsátó által 2012. január 1. napjától a Fejérvíz Zrt. által átvett jegyzőkönyvvel igazolt 
 szennyvízhálózatra való rákötés napjáig vagy 2012. január 31-ig elfogyasztott teljes 
 vízmennyiség:                                                                                                                                                                                
                                                                                                                          …........... m3                            

2. Csökkentő tényezők:  
2012. január 01-től a rákötés napjáig vagy 2012. január 31-ig a szennyvíztárolóból elszállított, 
számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra feljogosított szervezet szállíttat el, amely a 
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

                                                                                                             …............. m3 
3. A talajterhelési díj alapja  (1. pontban foglalt vízmennyiségből le 
   kell vonni a 2. pontban foglalt vízmennyiséget)                                       (A)............... m3 
   Talajterhelési díj egységdíjának mértéke                                                  (E ) 120 Ft/m3 
   Területérzékenységi szorzó                                                                       (T)  1,5 

4. 2012. január 1. napjától 2012. január 31-ig számított talajterhelési díj mértéke: 
    A*E*T  ...............................  Ft 

5. 2012. január 1. napjától a kibocsátónak a 4. pontban megállapított talajterhelési díj 50 %-át kell 
 megfizetnie, ha a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2012. január hónapban rákötött: 
  ..............................  Ft 

I I. Bevallási időszak: 2012. február  1-től 2012. december  31-ig 

1. A kibocsátó által 2012. február 1. napjától a Fejérvíz Zrt. által átvett jegyzőkönyvvel igazolt 
 szennyvízhálózatra való rákötés napjáig vagy 2012. december 31-ig elfogyasztott teljes 
 vízmennyiség: 
                                                                                                                          …........... m3                            

2. Csökkentő tényezők:  
2012. február 01-től a rákötés napjáig vagy 2012. december 31-ig a szennyvíztárolóból 
elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra feljogosított szervezet szállíttat  el, 
amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 

                                                                                                             …............. m3 

3. A talajterhelési díj alapja  (1. pontban foglalt vízmennyiségből le 
   kell vonni a 2. pontban foglalt vízmennyiséget)                                       (A)............... m3 
   Talajterhelési díj egységdíjának mértéke                                                  (E ) 1.200 Ft/m3 
   Területérzékenységi szorzó                                                                       (T)  1,5 

4. 2012. február 1. napjától 2012. december 31-ig számított talajterhelési díj mértéke: 
   A*E*T  ................................  Ft 

5. 2012. február 1. napjától a kibocsátónak a 4. pontban megállapított talajterhelési díj 50 %-át  
 kell megfizetnie, ha a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára 2012. február 1. és 2012. 
 december 31. között rákötött: 

  ..............................  Ft 

Összesen fizetendő talajterhelési díj összege  .............................  Ft 
(I. bevallási időszak 4. vagy 5. pontja + II. bevallási időszak 4. vagy 5. pontja) 

 



Nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót, akinek kizárólag kerti csapról, illetve 
közkútról van vízvételi lehetősége, illetve lakásában a vízvételi lehetőség adott, de 
fürdőhelyiséggel, WC-vel nem rendelkezik és a vízvételi hely korábban engedélyezett 
szennyvízszikkasztóhoz vagy zárt szennyvíztárolóhoz nem csatlakozik.  

Továbbá nem terheli díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót sem, aki a műszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára 300.000 Ft bruttó összeget meghaladó kivitelezési + tervezési költséggel tudná a 
bekötő szennyvíz vezetékét kiépíteni. A közcsatornára történő rákötés bekerülési költségéről az 
igazolást a Fejérvíz Zrt. (7000 Sárbogárd, Tinódy út 146-148.) állítja ki. 

Kérelemre tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól a természetes személy 
kibocsátó, akinek 

a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtásakor 
érvényes nyugdíjminimum 100 %-át, 

b) egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes nyugdíjminimum 
150 %-át, 

c) a 70. életévét betöltötte. 

A díjmentesség feltételeit lakcímkártyával, jövedelemigazolással a bevallás benyújtásakor 
igazolni kell. 
 
 
 
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Benyújtandó Sárbogárd Város Önkormányzat adóhatósághoz 2013. április 2-ig. 

 

 

 

Sárbogárd, 2013....................hó...........nap 

 

 

 

                                                                                                     …................................ 

                                                                                                                aláírás 


