
 

Mezőkövesdi Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője 
Adócsoport 

3400 Mezőkövesd, Mátyás király út 112. 

Tel.: 49/511-503 

________________________________________________________________________ 

Az adóhatóság tölti ki: 

A beérkezés napja: ............................................. 

Az átvevő aláírása: ............................................. 

Beadás határideje: 2018. március 31. 

 

 B  E  V  A  L  L  Á  S 

talajterhelési díjhoz  

(2018. _______________ – 2018. _________________) 

I. Díjfizető (kibocsátó) (megfelelő részt „x” jellel szíveskedjék jelölni) 

Neve: _______________________________________________________________________________________ 

Születési neve: ________________________________________________________________________________ 

Születési helye: _____________________________________________  Ideje:__________  év ____ hó ____ nap 

Anyja születési családi és utóneve:________________________________________________________________                                                                                                                                    

*Adószáma: ___________________ - ______ - ______ Adóazonosító jele: ________________________

*Statisztikai számjele: - - - 

Lakóhelye/Székhelye:  _________________________________________________________ város/község 

 _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___   

ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

**Levelezési címe:  ___________________________________________________________ város/község 

  _________________________________________ közterület ____________ közterület jelleg ________ hsz. ___ 

ép. ___ lh. ___ em. ___ ajtó 

 Telefonszáma:______________________________________ e-mail címe: _______________________________ 

*Nem természetes személy esetén 

**Kitöltése csak akkor, ha nem azonos a lakóhelye/székhelye sorral 

 

II. Díjfizetéssel érintett ingatlan: 

 

Címe:              3400, Mezőkövesd                                                                             város/község 

_____________________________________ közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. 

_____ em. _____ ajtó 

   Helyrajzi száma: _______/_______/_______/_______ 

 

III. Ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni ha nem azonos a díjfizetővel) 

  Neve: _______________________________________________________________________________________ 

  Születési helye: ______________________________________________________  Ideje:  év  hó  nap 

  Anyja születési családi és utóneve: 

______________________________________________________________________________________ 

  Levelezési  címe: _______________________________________________________________város/község 

   __________________________________közterület _______ közterület jelleg ______ hsz. _____ ép. _____ lh. 

_____ em. _____ ajtó 

 



 

 IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok 

 

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

 (Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete 

szerinti átalány-vízmennyiséget kell beírni) 

  

 2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:  __________ m3 

 

 3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége: __________ m3 

 

 4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:  __________ m3 

 

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

 

 6. A  talajterhelési díj egységmértéke:                                                                                                        1200Ft/m3 

 

 7. Területérzékenységi szorzó                                                                                                                        1,5 

 

 8. A számított talajterhelési díj: (5.sor * 6. sor * 7.sor )  __________ Ft 

 

 9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:  __________ Ft 

 

 10. Fizetendő talajterhelési díj:  __________ Ft 

 

  

 

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

 

  _____________________  
helység 

 

év 

 

hó 



nap 

  

 ________________________________________  

az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása 



 

 

 

 

 

Kibocsátó: Környezethasználó az [Kvt. 2. § (2) bek.], aki (amely) az engedélyhez kötött 

környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe. 

Vízmennyiség: Talajterhelési díj bevallása során a tárgyévben elhasznált vízmennyiséggel kell 

számolni. 

Mulasztási bírság: A bevallásadási kötelezettség elmulasztása esetén az adózás rendjéről szóló 2017. 

évi CL. tv.220. § (1) alapján mulasztási bírság szabható ki. 

Tulajdonosváltozás: Tulajdonosváltozás esetén a ÉRV Zrt. által rögzített felhasználó személyében 

bekövetkezett változást vesszük figyelembe. Azaz azt tekintjük kibocsátónak, aki közüzemi szolgáltatóval 

szerződésben van. 

Ha nem keletkezik szennyvíz: Amennyiben mérőpontnál nem keletkezik szennyvíz (nincs fürdőszoba, 

nincs bevezetve a lakásba a víz, csak kerti csap van) úgy talajterhelési díj fizetési kötelezettség nem 

keletkezik, azonban a fennálló állapotról nyilatkozatot kell tenni. (2. számú melléklet) 


