
TURAI POLGÁRMESTERI HIVATAL 
JEGYZŐJÉTŐL 
2194 TURA, PETŐFI SÁNDOR TÉR 1. 
Tel.: 06-28-581-028 Fax.:06-28/581-027 
                                                                                 Érkezett:…………..……..... 

BEVALLÁS 
A TALAJTERHELÉSI DÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGRŐL 

2012. ÉV 
 
A díjfizető (kibocsátó): 
Neve:……………………………......…........…szül.név:..…..….....………...……….……….. 

Születési hely:………………………….....................…..szül.idő:……………………………. 

Anyja neve:………………….......……………Adóazonosító jele:………………...………….. 

A díjfizetéssel érintett ingatlan címe: TURA,…………………..........………………………… 

(régi cím, ha volt utca, ill. házszám változás:TURA…………………..................……………) 

Levelezési cím:…..............................………………………………………………………….. 

Bevallási időszak: 2012. ...….........hó …..naptól 2012. ...….........hó …..napig                                                                                                 
Díjfizetéssel kapcsolatos adatok 
A) 

   Adóhatóság tölti ki: 

 
1.Elhasznált víz mennyisége    2012.01.01-től 2012.01.31-ig:  .….............…....…..m3 

 

 
2.Elszállíttatott mennyiség       2012.01.01-től 2012.01.31-ig: -…..............…..........m3 

 

 
3.Locsolási kedvezmény          2012.01.01-től 2012.01.31-ig: -….........….......……m3 

 

 
4.Talajterhelési díj alapja         2012.01.01.től 2012.01.31-ig: = ..…...............…......m3 

 

 
5.Fizetendő talajterhelési díj    2012.01.01-től 2012.01.31-ig:…................................Ft         
(4 sor X 360,-Ft) 

 

            

Díjfizetéssel kapcsolatos adatok 
B) 

   Adóhatóság tölti ki: 

 
1.Elhasznált víz mennyisége    2012.02.01-től 2012.12.31-ig:.…....................……..m3 

 

 
2.Elszállíttatott mennyiség       2012.02.01-től 2012.12.31-ig: -…...................…......m3 

 

 
3.Locsolási kedvezmény          2012.02.01-től 2012.12.31-ig: -…...........…......……m3 

 

 
4.Talajterhelési díj alapja         2012.02.01-től 2012.12.31-ig: = 
..…..................…....m3 

 

 
5.Fizetendő talajterhelési díj    2012.02.01-től 2012.12.31-ig:....................................Ft         
(4 sor X 3600,-Ft) 

 

 
 

C) 
Összesen fizetendő adó ( A/5. Sor + B/5.sor):..............................................................Ft 

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban szereplő 
adatok a valóságnak megfelelnek. 
 

Tura, 20........ év ……………. hó ………nap 
                                                                                 ……………………………… 



                                                                                                   aláírás 
KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ 

A TALAJTERHELÉSI DÍJ BEVALLÁSÁHOZ 
 

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és 
megfizetnie (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-éig. 

 
A)1. sor: A helyi vízmű által szolgáltatott adat (m3) 2012.01.01-2012.01.31. idő- 

szakra; ill. a fúrott/ásott kútból történő vízfogyasztás esetén 120 liter/fő/nap 
átalány számításával megállapított vízmennyiség (m3) 
[egy év = 0,12m3 x háztartásban élők száma (életkortól függetlenül) x 365   
nap] 

 
A)2. sor: Számlákkal igazolt mennyiség (m3)2012.01.01-2012.01.31. időszakra, 

amelyet a kibocsátó szennyvíz- tárolójából, olyan arra feljogosított 
szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások 
szerinti elhelyezését igazolja. (Tehát a szennyvízszippantási számla mellé 
igazolni kell azt is, hogy az elszállított szennyvíz a szennyvíztisztító telepen 
lett leengedve, és az erről szóló igazolást is mellékelni szükséges.) 

A)3. sor: Nyáron 20%, télen 10% kedvezmény érvényesíthető. 
 

A)4. sor: Az 1.sor adata csökkentve a 2. és 3. sorban feltüntetett adatokkal. 
 

A)5.sor: A 2012.01.01- 2012.01.31 időszakra számított talajterhelési díj 
kiszámítása:  a 4. sor adata (m3) x 360,-Ft 
 
B)1. sor: A helyi vízmű által szolgáltatott adat (m3) 2012.02.01-2012.12.31. idő- 

szakra; ill. a fúrott/ásott kútból történő vízfogyasztás esetén 120 liter/fő/nap 
átalány számításával megállapított vízmennyiség (m3) 
[egy év = 0,12m3 x háztartásban élők száma (életkortól függetlenül) x 365   
nap] 

 
B)2. sor: Számlákkal igazolt mennyiség (m3)2012.02.01-2012.12.31. időszakra, 

amelyet a kibocsátó szennyvíz- tárolójából, olyan arra feljogosított 
szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások 
szerinti elhelyezését igazolja. (Tehát a szennyvízszippantási számla mellé 
igazolni kell azt is, hogy az elszállított szennyvíz a szennyvíztisztító telepen 
lett leengedve, és az erről szóló igazolást is mellékelni szükséges.) 

 
B)3. sor: Nyáron 20%, télen 10% kedvezmény érvényesíthető. 

 
B)4. sor: Az 1.sor adata csökkentve a 2. és 3. sorban feltüntetett adatokkal. 

 
B)5.sor: A 2012.02.01- 2012.12.31 időszakra számított talajterhelési díj 
kiszámítása: a 4. sor adata (m3) x 3600,-Ft 
 
A talajterhelési díj a Turai Polgármesteri Hivatal  
12001008-00108885-00100007 számú számlájára fizetendő 

 


