
 
BEVALLÁS 

 
A Jánoshalma város területére, a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvíz-

elhelyezéshez kapcsolódó 

a 14/2016 (X.24.) önkormányzati rendelet alapján  
20……. évi talajterhelési díj megállapításához 

 
1.Díjfizető 

1.1. neve/leánykori neve: 

1.2. születési hely, dátum: 

1.3. anyja neve: 

1.4. lakcíme: 

1.5. levelezési címe: 

1.6. adóazonosító jele: 

 

2. A díjköteles ingatlan 

2.1. címe: 

2.2. helyrajzi száma: 

 
3. A talajterhelési díj kiszámítása: 

3.0. fogyasztott vízmennyiség m3 (a Kiskunvíz Kft. adatai alapján)  

3.0.1. csökkentés: (1)  

3.1. a díjfizetési alap (m3/év): (30.-30.1.= )  

3.2. a talajterhelés egységdíj: 1200 Ft/m3 

3.3. a területérzékenységi szorzó Jánoshalma város belterületén 

egységesen: 

1,5 

3.4. a díj mértéke: (3.1.x 3.2.x 3.3.= )  

3.5. fizetendő talajterhelési díj:  Ft 

Kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek. 
 
Jánoshalma, 20…..év………………hó……nap 
                                                                                                                ………………………………… 
               talajterhelési díjfizető 
 



KITÖLTÉSI TÁJÉKOZTATÓ 
 
 
(1) A díjfizetési kötelezettség alapja a szolgáltatott ivóvíz mennyisége (2019. évben január 1-

től), csökkentve az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve 
külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett vízmennyiséggel. 
Az alap tovább csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a 
kibocsátó szennyvíztárolójából a települési folyékony hulladékszállító közszolgáltatóval 
szállított el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését 
igazolja.  

 
 
(2) A környezetterhelési díjról szóló módosított 2003. évi LXXXIX. törvény 27.§. (1) bekezdés 

szerint a talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátó 100%-át köteles megfizetni. 
 
 
 
A környezetterhelési díjról szóló módosított 2003. évi LXXXIX. törvény 25.§. alapján a 
talajterhelési díj megfizetésére, bevallására, az ehhez kapcsolódó jogkövetkezményekre, a 
megállapításhoz és a beszedéséhez való jog elévülésére, valamint végrehajtására az adózás 
rendjéről szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

Jánoshalma Város Önkormányzata Képviselő-testülete a 14/2016 (X.24.) önkormányzati 
rendelete alapján a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe 

tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó talajterhelési díjról 
 

Talajterhelési díj kiszámításának módja 
 
A talajterhelési díj mértéke: TTD= E x A x T 
 
ahol: 
TTD: a fizetendő éves talajterhelési díj 

E: egységdíj törvény szerint egységesen 1200 Ft/m3 

A: a díjfizetési alap (a lakóegységből a talajba juttatott szennyvíz mennyisége) m3/év 

T: területérzékenységi szorzó Jánoshalma város teljes belterületi részén (külön jogszabály 
szerint) egységesen 1,5. 

 


