
I. A díjfizető (kibocsátó):

1. Neve:

2. Születési helye:  év  hó  nap város/község, ideje:

3. Anyja születési családi és utóneve:

4.                 Adószáma: - - Adóazonosító jele:

5. Statisztikai számjele: - - - 

 város/község6. Lakóhelye:

közterület közt. jelleg  hsz.  ép.  lh.  em.  ajtó

 város/község7. Levelezési címe:

közterület közt. jelleg  hsz.  ép.  lh.  em.  ajtó

BEVALLÁS 
a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési díjhoz 
         évről2012.

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:

 város/községCíme:

közterület közt. jelleg  hsz.

Helyrajzi száma:

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

 ép.  lh.  em.  ajtó

1. Neve (cégneve):

2. Születési helye:  év  hó  nap város/község, ideje:

3. Anyja születési családi és utóneve:

 város/község4. Levelezési címe:

közterület közt. jelleg  hsz.  ép.  lh.  em.  ajtó

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok 
A)

1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyév 2012. január 1-től
    2012. január 31-ig terjedő időszakában (Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az
    önkormányzat rendelete szerinti 1 hónapra számított átalány-vízmennyiséget kell beírni!)  m3

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség  m3

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége  m3

3/A A vízvezeték meghibásodása miatt figyelembe vehető és levonható vízmennyiség  m3

4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség  m3

5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2., 3., 3/A, 4. sorok összegével)  m3

6. A talajterhelési díj egységmértéke  Ft/m3

7. Területérzékenységi szorzó (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)  
8. A számított talajterhelési díj (5. sor * 6. sor * 7. sor)  Ft
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény  Ft
10. Fizetendő talajterhelési díj (2012. január 1 és január 31-e közötti időszakra)  Ft

/ / /
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V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

helység év hó nap

az adózó vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása

P.H.

Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu ver.: 130101

B)
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyév 2012. február 1-től 
    2012. december 31-ig terjedő időszakában (Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az
    önkormányzat rendelete szerinti 11 hónapra számított átalány-vízmennyiséget kell beírni!)  m3

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség  m3

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége  m3

3/A A vízvezeték meghibásodása miatt figyelembe vehető és levonható vízmennyiség  m3

4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség  m3

5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2., 3., 3/A, 4. sorok összegével)  m3

6. A talajterhelési díj egységmértéke  Ft/m3

7. Területérzékenységi szorzó (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)  
8. A számított talajterhelési díj (5. sor * 6. sor * 7. sor)  Ft
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény - az a., b., c., vagy d. alpontok sorába 
    a megfelelő kedvezményi feltétel melletti kipontozott részre a 8. pontban feltüntetett összeg  

90 %-át - mint levonandó összeget - kell beírni.
       a.) Az ingatlan csatornahálózatra történő rákötése legkésőbb 2012. december 31-ig

               megtörtént (A rákötés időpontja a DMRV Zrt. á-vel kötött szolgáltatási szerződés  Ft
dátuma szerint: 2012.

       b.) Az ingatlanon az éves vízfelhasználás nem haladta meg a 15 m3-t  Ft
       c.) Az ingatlanon igazolhatóan csak locsolási célú vízfelhasználásra került sor  Ft
       d.) Az ingatlanban életvitelszerűen, közös háztartásban élők figyelembe vételével az egy

     főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálnyugdíj két és félszeresét  Ft
     (2012-ben és 2013-ban a 71.250 Ft-ot)

10. Fizetendő talajterhelési díj - a 2012. február 1-től a csatornahálózatra történő rákötésig vagy
      ennek hiányában a 2012. december 31-ig terjedő időszakra  (8 - 9a vagy  9b  vagy  9c vagy  9d)  Ft

C)
2012. évre összesen fizetendő talajterhelési díj összege:  [A) 10. sor + B) 10. sor]:  Ft



  
ÚTMUTATÓ   A  BEVALLÁS  „ IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok”  elnevezésű fejezete „A” 

pontjának kitöltéséhez 
  

a 2-vel jelölt sorban locsolási célra felhasznált vízmennyiségként a tárgyév (bevallás határidejét megelőző év) május 1. és szeptember 30-a 
között felhasznált vízmennyiség 10 %-a vehető figyelembe, amennyiben a kibocsátó a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb 
vízbeszerzési lehetőséggel (pl.: ásott, fúrt kút) nem rendelkezik. A díjfizetőnek a jelzett időszakra vonatkozó vízdíj-számlák 
másolatát a bevalláshoz  kell csatolnia 

a 3-mal jelölt sorban elszállított szennyvízmennyiségként a vízmennyiség vehetõ figyelembe, amelyet a szennyvíztárolóból a Városkút 
Szolgáltató KFT (2151 Fót, Keleti Márton u. 11.).szállított el. A díjfizetőnek a az elszállított mennyiséget igazoló számlát a 
bevalláshoz  kell csatolnia 

a 3/A-val jelölt sorban vízvezeték meghibásodása következtében elfolyt vízmennyiségként az a vízmennyiség vehetõ figyelembe, amelyre 
nézve a díjfizető egyrészt a javíttatást számlával vagy a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt-től (DMRV Zrt-től) szerzett 
igazolással bizonyítja és csatolja a bevalláshoz. DMRV Zrt től szerzett írásbeli dokumentumnak tartalmaznia kell az előző évi 
vízfogyasztás mértékét is.  

       Az ebbe a sorba beírandó számadat a következő: A vízvezeték meghibásodásának hónapjára eső vízfogyasztás mértékéből le kell vonni 
az előző évi vízfogyasztás egy hónapra jutó mértékét és a különbözetnek megfelelõ m3 számot kell a sor jobb oldalán feltüntetni. 
(például 300 m3 volt a csőtörés hónapjában a vízfogyasztás, a szolgáltatótól kapott kimutatás szerint az előző évben 120 m3 víz 
felhasználására került sor. 120/12=10     300-10= 290  - ez utóbbi számot kell beírni ezen sor jobb oldalán a kipontozott részre) 

A  4-gyel jelölt sort nem kell kitölteni  
A 9-cel jelölt sorban az, aki 2012. januárjában egyedülálló ( nőtlen, hajadon, elvált vagy özvegy) volt,  bejelentett állandó lakosként az adott 

ingatlanban egyedül élt,  igazolni tudja, hogy a  jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét ( 71.250 Ft-ot), 
az évi vízfogyasztása pedig a 36 m3 -t. nem haladta meg, ebbe a sorba ugyanazt a számadatot írja be, ami a 8. sorban szerepel  

A 10-zel jelölt sorban a 9. sorban meghatározott feltétel fennállása esetén „0 Ft”-ot kell feltüntetni ( ez azt jelenti, hogy a vízfelhasználó a 
2012. januárjában hatályos rendeleti előírás értelmében mentesült a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alól.  

  
  

ÚTMUTATÓ   A  BEVALLÁS  „ IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok”  elnevezésű fejezete „B” 
pontjának kitöltéséhez 

  
  
Az 1-8 pontok kitöltésének szabályai megegyeznek az „A” jelű táblázat ugyanezen pontjainak kitöltési szabályaival, vagyis a 2-vel, 3-
mal, 3/A-val 4-gyel jelölt sorokhoz írott útmutató megegyezik az „A „ jelû rész  ugyanezen pontjaihoz kapcsolódó útmutatóval 
Abban az esetben ha valaki megfelel a 9-cel jelölt sor  a,b,c vagy d. pontjai valamelyikében  meghatározott feltételnek a  megfelelõ betűjelű 
sorba a 8-cal jelölt sorban feltüntetett számadat 90 %-ának megfelelõ összeget kell feltüntetnie.  
  
A 9. pont különbözõ alpontjaihoz kapcsolódó kedvezményi feltételek, tudnivalók  az alábbiak: 
  

a.) a bevalláshoz kell mellékelni a DMRV Zrt-vel kötött szolgáltatási szerződés másolatát, amelyben dátumként   
     2012. évi időpontnak kell szerepelnie  
b.) nem kell semmit csatolni, mert a DMRV Zrt. éves kimutatásában ellenőrizhető a vízfelhasználás mértéke  
c.) külön megfogalmazott vagy a bevallási nyomtatványra írt kérelem szükséges, amelyben az ügyfél leírja hogy nincs  
     szennyezőforrás (vizesblokk, WC, zuhanyozó, kézmosó stb.) az ingatlanán (ezt az önkormányzati adóhatóság helyszíni 
     szemlével  ellenőrizteti)  
d.) külön megfogalmazott vagy a bevallási nyomtatványra írt kérelem szükséges, amelyben közölni kell az adott ingatlanban  
     élő személyek számát, nevét, személyi adatait és amelyhez csatolni kell az ingatlanban élők kereseti, jövedelmi igazolásait is   

  
Abban az esetben ha a c-d pontokban meghatározott dokumentum, kérelem, nyomtatvány, információ hiányzik, a megfelelõ rovatba a 90 
%-os mértéknek megfelelõ összeg beírható, azonban ebben az esetben a hiányt  - legkésőbb 15 napon belül  - pótolni kell.  
Ha valaki a  9a, 9b, 9c vagy 9d pontokban leírtak alapján több kedvezményre is jogosult lenne, csak az egyiket kell feltüntetnie, (miután a 
90 %-os kedvezmény csak egyszer  - egy jogcímen - vehetõ igénybe) de akkor a „feltüntetetthez” szükséges dokumentumokat kell 
mellékelnie.  
 


I. A díjfizető (kibocsátó):
 város/község, ideje:
BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez
kapcsolódó talajterhelési díjhoz
         évről
II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):
I/4. Adószám vagy adóazonosító jel választó - mező kitöltése kötelező!
Adószám vagy adóazonosító jel
\\Szilvi_laptop2\shareddocs\nyil.jpg
 város/község, ideje:
IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
A)
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyév 2012. január 1-től
    2012. január 31-ig terjedő időszakában (Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az
    önkormányzat rendelete szerinti 1 hónapra számított átalány-vízmennyiséget kell beírni!)
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége
3/A A vízvezeték meghibásodása miatt figyelembe vehető és levonható vízmennyiség
4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség
5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2., 3., 3/A, 4. sorok összegével)
6. A talajterhelési díj egységmértéke
7. Területérzékenységi szorzó (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)
8. A számított talajterhelési díj (5. sor * 6. sor * 7. sor)
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény
10. Fizetendő talajterhelési díj (2012. január 1 és január 31-e közötti időszakra)
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V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása
P.H.
Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu
ver.: 130101
B)
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyév 2012. február 1-től 
    2012. december 31-ig terjedő időszakában (Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az
    önkormányzat rendelete szerinti 11 hónapra számított átalány-vízmennyiséget kell beírni!)
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége
3/A A vízvezeték meghibásodása miatt figyelembe vehető és levonható vízmennyiség
4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség
5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2., 3., 3/A, 4. sorok összegével)
6. A talajterhelési díj egységmértéke
7. Területérzékenységi szorzó (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)
8. A számított talajterhelési díj (5. sor * 6. sor * 7. sor)
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény - az a., b., c., vagy d. alpontok sorába
    a megfelelő kedvezményi feltétel melletti kipontozott részre a 8. pontban feltüntetett összeg 
90 %-át - mint levonandó összeget - kell beírni.
               megtörtént (A rákötés időpontja a DMRV Zrt. á-vel kötött szolgáltatási szerződés
     főre jutó jövedelem nem haladja meg a minimálnyugdíj két és félszeresét
     (2012-ben és 2013-ban a 71.250 Ft-ot)
10. Fizetendő talajterhelési díj - a 2012. február 1-től a csatornahálózatra történő rákötésig vagy
      ennek hiányában a 2012. december 31-ig terjedő időszakra  (8 - 9a vagy  9b  vagy  9c vagy  9d)
C)
2012. évre összesen fizetendő talajterhelési díj összege:  [A) 10. sor + B) 10. sor]:
 
ÚTMUTATÓ   A  BEVALLÁS  „ IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok”  elnevezésű fejezete „A” pontjának kitöltéséhez
 
a 2-vel jelölt sorban locsolási célra felhasznált vízmennyiségként a tárgyév (bevallás határidejét megelőző év) május 1. és szeptember 30-a között felhasznált vízmennyiség 10 %-a vehető figyelembe, amennyiben a kibocsátó a szolgáltatói közműhálózaton kívüli egyéb vízbeszerzési lehetőséggel (pl.: ásott, fúrt kút) nem rendelkezik. A díjfizetőnek a jelzett időszakra vonatkozó vízdíj-számlák másolatát a bevalláshoz  kell csatolnia
a 3-mal jelölt sorban elszállított szennyvízmennyiségként a vízmennyiség vehetõ figyelembe, amelyet a szennyvíztárolóból a Városkút Szolgáltató KFT (2151 Fót, Keleti Márton u. 11.).szállított el. A díjfizetőnek a az elszállított mennyiséget igazoló számlát a bevalláshoz  kell csatolnia
a 3/A-val jelölt sorban vízvezeték meghibásodása következtében elfolyt vízmennyiségként az a vízmennyiség vehetõ figyelembe, amelyre nézve a díjfizető egyrészt a javíttatást számlával vagy a Duna Menti Regionális Vízmû Zrt-től (DMRV Zrt-től) szerzett igazolással bizonyítja és csatolja a bevalláshoz. DMRV Zrt től szerzett írásbeli dokumentumnak tartalmaznia kell az előző évi vízfogyasztás mértékét is. 
       Az ebbe a sorba beírandó számadat a következő: A vízvezeték meghibásodásának hónapjára eső vízfogyasztás mértékéből le kell vonni az előző évi vízfogyasztás egy hónapra jutó mértékét és a különbözetnek megfelelõ m3 számot kell a sor jobb oldalán feltüntetni. (például 300 m3 volt a csőtörés hónapjában a vízfogyasztás, a szolgáltatótól kapott kimutatás szerint az előző évben 120 m3 víz felhasználására került sor. 120/12=10     300-10= 290  - ez utóbbi számot kell beírni ezen sor jobb oldalán a kipontozott részre)
A  4-gyel jelölt sort nem kell kitölteni 
A 9-cel jelölt sorban az, aki 2012. januárjában egyedülálló ( nőtlen, hajadon, elvált vagy özvegy) volt,  bejelentett állandó lakosként az adott ingatlanban egyedül élt,  igazolni tudja, hogy a  jövedelme az öregségi nyugdíj legkisebb összegének két és félszeresét ( 71.250 Ft-ot), az évi vízfogyasztása pedig a 36 m3 -t. nem haladta meg, ebbe a sorba ugyanazt a számadatot írja be, ami a 8. sorban szerepel 
A 10-zel jelölt sorban a 9. sorban meghatározott feltétel fennállása esetén „0 Ft”-ot kell feltüntetni ( ez azt jelenti, hogy a vízfelhasználó a 2012. januárjában hatályos rendeleti előírás értelmében mentesült a talajterhelési díj fizetési kötelezettség alól. 
 
         ÚTMUTATÓ   A  BEVALLÁS  „ IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok”  elnevezésű fejezete „B” pontjának kitöltéséhez
                  Az 1-8 pontok kitöltésének szabályai megegyeznek az „A” jelű táblázat ugyanezen pontjainak kitöltési szabályaival, vagyis a 2-vel, 3-mal, 3/A-val 4-gyel jelölt sorokhoz írott útmutató megegyezik az „A „ jelû rész  ugyanezen pontjaihoz kapcsolódó útmutatóval
Abban az esetben ha valaki megfelel a 9-cel jelölt sor  a,b,c vagy d. pontjai valamelyikében  meghatározott feltételnek a  megfelelõ betűjelű sorba a 8-cal jelölt sorban feltüntetett számadat 90 %-ának megfelelõ összeget kell feltüntetnie. 
 
A 9. pont különbözõ alpontjaihoz kapcsolódó kedvezményi feltételek, tudnivalók  az alábbiak:
 
a.) a bevalláshoz kell mellékelni a DMRV Zrt-vel kötött szolgáltatási szerződés másolatát, amelyben dátumként  
     2012. évi időpontnak kell szerepelnie 
b.) nem kell semmit csatolni, mert a DMRV Zrt. éves kimutatásában ellenőrizhető a vízfelhasználás mértéke 
c.) külön megfogalmazott vagy a bevallási nyomtatványra írt kérelem szükséges, amelyben az ügyfél leírja hogy nincs 
     szennyezőforrás (vizesblokk, WC, zuhanyozó, kézmosó stb.) az ingatlanán (ezt az önkormányzati adóhatóság helyszíni
     szemlével  ellenőrizteti) 
d.) külön megfogalmazott vagy a bevallási nyomtatványra írt kérelem szükséges, amelyben közölni kell az adott ingatlanban 
     élő személyek számát, nevét, személyi adatait és amelyhez csatolni kell az ingatlanban élők kereseti, jövedelmi igazolásait is  
 
Abban az esetben ha a c-d pontokban meghatározott dokumentum, kérelem, nyomtatvány, információ hiányzik, a megfelelõ rovatba a 90 %-os mértéknek megfelelõ összeg beírható, azonban ebben az esetben a hiányt  - legkésőbb 15 napon belül  - pótolni kell. 
Ha valaki a  9a, 9b, 9c vagy 9d pontokban leírtak alapján több kedvezményre is jogosult lenne, csak az egyiket kell feltüntetnie, (miután a 90 %-os kedvezmény csak egyszer  - egy jogcímen - vehetõ igénybe) de akkor a „feltüntetetthez” szükséges dokumentumokat kell mellékelnie. 
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