Kitöltési útmutató
A talajterhelési díj bevallást annak a kibocsátónak kell tennie, aki a helyi önkormányzat rendelete alapján a
díj fizetésére kötelezett.
A bevallásban a m3 adatokat m3-re kerekítve kell megadni, a kerekítés általános szabályai szerint.
A bevallás személyi részét a személyi okmányoknak megfelelően kell kitölteni, díjfizetésre kötelezett
személy az, akinek a nevére a víz- szennyvíz számlát kiállították.
A talajterhelési díjjal érintett ingatlan címét pontosan kell feltüntetni, ahol a szennyvízkibocsátás történik.
Talajterhelési díj megállapítása
1. Mérőórán mért víz mennyisége:
A szolgáltató által szolgáltatott víz mennyisége 2019. évben a rendelkezésre álló számlák, illetve ennek
hiányában a szolgáltatótól kért igazolás alapján kell beírni.
2. Locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyisége:
Külön órán, és külön megállapodás alapján mért locsolási célú vízmennyiséget kell feltüntetni.
3. Igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége:
Az ingatlanon lévő szennyvíztárolóból számlával igazolt, elszállított szennyvíz éves mennyisége.
4. Talajterhelési díj alapja:
Az éves felhasznált vízmennyiségből (1.) le kell vonni az igazolt locsolási célú vízmennyiséget (2.) és az
elszállított szennyvízmennyiséget (3.), a fennmaradó mennyiség a talajterhelési díj alapja m3-ben.
5. Talajterhelési díj mértéke 2019. évben 1.800,-Ft/ m3.
6. Éves talajterhelési díj kiszámítása: a talajterhelési díj alapja beszorozva a talajterhelési díj mértékével.
7. Az önkormányzat rendelete alapján mentesség vehető igénybe a talajterhelési díj megfizetése alól, annak
az egyedülálló személynek, aki a 70. életévét 2019. január 1. előtt töltötte be, és a nettó átlagos
jövedelme (csatolt jövedelemigazolás alapján) 2019. évben nem érte el 57.000,-Ft-ot.
8. Az önkormányzat rendelete alapján továbbá igényelhető 70 %-os kedvezmény (csatolt jövedelem
igazolások alapján) amennyiben az egy főre eső jövedelem
- egyedülálló esetében nem érte el 2019. évben a 57.000,- Ft-ot,
- családban élő esetében nem érte el 2019. évben a 42.750,- Ft/fő jövedelmet.
9. Fizetendő talajterhelési díj: megegyezik a kiszámított éves talajterhelési díjjal, kedvezmény
igénybevétele esetén annak 70 %-a.
10. Az önkormányzat rendelete alapján figyelembe vehető 50 %-os kedvezmény (csatolt jövedelem
igazolások alapján) amennyiben az egy főre eső jövedelem
- egyedülálló esetében nem érte el 2019. évben a 71.250,- Ft-ot,
- családban élő esetében nem érte el 2019. évben a 57.000,- Ft/fő jövedelmet.
11. Fizetendő talajterhelési díj: megegyezik a kiszámított éves talajterhelési díjjal, kedvezmény
igénybevétele esetén annak 50 %-a.

A bevallás beadási határideje: 2020. március 31.
A kiszámított fizetendő talajterhelési díjat 2020. március 31. napjáig kell megfizetni a Polgármesteri
Hivatal 11744144-15404761-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számla javára.

