
Decsi Közös Önkormányzati Hivatal Bátai Kirendeltsége– Adóügy 
7149 Báta, Fő utca 147. Tel./Fax: 74/490-558 e-mail: adougy@bata.hu 

BEVALLÁS 
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési díjhoz 
…….. évről 

 
Határidő: tárgyév március 31. 

 
I. Díjfizető (kibocsátó)*:  

Neve: …………………………………………………………………………………………………… 

Születési helye: ……………………………………………ideje: …………………………………….. 

Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………………………………….. 

Adóazonosító jele: …………………………………; Adószáma: ……………………………………... 

Statisztikai számjele: …………………………………………………………………………………… 

Lakóhelye, székhelye: ………………………………………………………………………………….. 

Levelezési címe: ……………………………………………………………………………………….. 

Telefonszáma: ………………………..…; E-mail: …………………………………….……………… 

 
II. Díjfizetéssel érintett ingatlan*: 

Címe: 7149 Báta, …………………………………… utca ..….. szám 

Helyrajzi száma: …………… 

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

Neve (cégneve): ………………………………………………………………………………………… 

Születési helye: ……………………………………………ideje: …………………………………….. 

Anyja születési családi és utóneve: …………………………………………………………………….. 

Levelezési címe: ………………………………………………………………………………………... 

 
IV. Báta Község Önkormányzata Képviselő- testületének 3/2014. (IV.29.) önkormányzati rendelet 3. § (1)-(4) 
bekezdése alapján mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól: 
 a) egyedül él, és kizárólag özvegyi, öregségi nyugdíj ellátásban, rehabilitációs, vagy időskorúak járadékában 
részesül, 
 b) egyedül él, és a bevallás időpontját megelőző évben szerzett összes nettó jövedelme alapján számított egy havi 
átlagjövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének kétszeresét, (57.000 Ft) 
 c) a saját és a vele közös háztartásban élőknek a bevallás időpontját megelőző évben szerzett összes nettó 
jövedelme alapján számított egy havi nettó jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 
összegének másfélszeresét, (42.750 Ft) 
 (2) Mentesül 20 hónapig a talajterhelési díjfizetési kötelezettség megfizetése alól, az a kibocsátó, aki a megépült 
közcsatorna átadását követő 20 hónapon belül ráköt a közcsatornára. Ezen időtartamba a törvényben biztosított 90 
napot is be kell számítani.(2021.07.04) 
(4) Nem köteles talajterhelési díjat fizetni az a kibocsátó, akinek az ingatlana előtt a közcsatorna kiépítésre került, de 
arra rákötni nem tud, mert 
 a) a gravitációs csatornánál jelentkező szintkülönbség miatt a tulajdonosnak házi átemelőt kellene kiépíteni, 
 b) nem létesült házi bekötőcsonk a gerinccsatorna kiépítésével egyidejűleg. 
 
A fenti mentességek igénylése esetén a bevallás szabályszerű kitöltésével, a mentesítő körülményt igazoló 
dokumentumok és a jogosultsággal rendelkező tervezői szakvélemény csatolásával lehet érvényesíteni. 
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V. Díjfizetéssel kapcsolatos adatok*:  

 

       Bevallott időszak: ……. év 01. hó 01. naptól   …….. év  hó  napig 

        

1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség: m3 

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség: m3 

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított     

szennyvíz mennyisége: 
m3 

4. Az önkormányzat rendelet szerinti mentes vízmennyiség:  

    [13/2015.(XI.25.) R. 5.§ (3) bekezdése, rákötés esetén]: 
 m3 

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

6. A talajterhelési díj egységmértéke: 1.200,-Ft/ m3 

7. Területérzékenységi szorzó: 3 

8. A számított talajterhelési díj [(5.sor x 6.sor x 7.sor):   ,-Ft 

9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjmentesség [3/2014.(IV.29.) R. 3.§ (1)-

(4)]:  
,-Ft 

10. Bevalláskor megfizetendő talajterhelési díj (8.sor csökkentve 9.sor 

összegével):   
,-Ft 

 

 
VI. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek! 

 

Báta, 20…. …… ..…     …………………………………………. 
       Az adózó vagy képviselője 
       (meghatalmazottja) aláírása 

1. Jelen bevallást ellenjegyzem: _______________________________________________ 

2. Adótanácsadó, adószakértő vagy okleveles szakértő neve: __________________________ 

3. Adóazonosító száma: _______________________________________________________ 

4. Bizonyítvány/igazolvány száma: ______________________________________________ 

5. Jelölje X-szel 

 az adóhatósághoz bejelentett, a bevallás aláírására jogosult állandó meghatalmazott 

 meghatalmazott (meghatalmazás csatolva) 

 adóhatósághoz bejelentett pénzügyi képviselő 

 


