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K é r e l e m 

a talajterhelési díjjal kapcsolatban adható díjkedvezmény, mentesség igénybevételére 
 
 
A talajterhelési díj fizetésével érintett ingatlan 

- címe:..............................................................................................helyrajzi száma:................... 

A kibocsátó adatai: 

- neve:.......................................................................adóazonosító száma:................................... 

- címe: ................................................................................................................... 

- szül. helye, ideje /természetes személy esetében/:......................................................... 

- anyja neve /természetes személy esetében/:................................................................... 

 
Gencsapáti Község Önkormányzat Képviselőtestületének 11/2015. /IX. 04./ sz. rendeletében a 
talajterhelési díjjal kapcsolatban adható díjkedvezmények és mentességek közül kérem az 
alábbi megadását, melyhez a szükséges igazolásokat csatolom: 
 
Mentes a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól  

1. akinek az éves korrigált vízfogyasztása nem lépi túl a 10 m3-t; 
2. az a kibocsátó a rákötés évének első napjától, aki a kiépített és közcsatornára ráköt és a 

rákötés megtörténtét 15 napon belül hitelt érdemlően igazolja az önkormányzati adó-
hatóság felé; 

3. a 70. életévét betöltött, egyedül élő, a lakcímnyilvántartás alapján Gencsapáti község 
területén lakóhellyel rendelkező magánszemély 

4. aki a vételezett vízmennyiséget üres telken folyó építkezéshez használja fel, és ezt iga-
zolja (építési tevékenység bejelentésének igazolása / használatba vételi engedély) 

5. akinek az ingatlana előtt a közcsatorna kiépítésre került, de arra rákötni nem tud, mert 
-  a gravitációs csatornánál jelentkező szintkülönbség miatt a tulajdonosnak házi át-

emelőt kellene építeni  
- nem létesült házi bekötőcsonk a gerinccsatorna kiépítésével egyidejűleg 
- vasúti pálya, vagy egyéb idegen műtárgy alatt kellene átvezetni a bekötővezetéket 
- zártsorú beépítésű ingatlan esetében, ha a házon vagy pincehelyiségen keresztül 

kellene rákötni a közcsatornára. 
Ezen körülmény fennállását jogosultsággal rendelkező tervezői szakvéleménnyel kell 
igazolni. 

6. akinek a kérelem benyújtásának hónapját közvetlenül megelőző hat hónap alatt szer-
zett jövedelem egy havi átlaga nem haladta meg a mindenkori öregségi nyugdíjmini-
mum150 %-át (42.750,-F t), egyedül álló, egyedül élő, vagy gyermekét egyedül neve-
lő esetén 200 %-át (57.000,-Ft); 

7. az a kibocsátó, aki külön jogszabályban meghatározott egyedi szennyvízelhelyezési 
kislétesítményt, illetve egyedi szennyvíztisztító kisberendezést alkalmaz 



 
   
 
Díjkedvezmények 

8. Kérelem alapján az adóhatóság 50%-os díjkedvezményt biztosít azon kibocsátó számára, 
akinek a háztartásában az egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíjminimum mindenkori 
legkisebb összegének 300 %-át (85.500,-Ft), egyedül álló egyedül élő és gyermekét egyedül 
nevelő szülő esetén 350 %-át (99.750,-Ft) nem haladja meg. 

9. Nyilatkozat alapján 50 %-os díjkedvezmény illeti meg azt a kibocsátót, azon elkülönített 
vízmérővel ellátott fogyasztási helyen, ahol a gazdasági haszon céljából folytatott állattartó 
tevékenységet, és a vízfogyasztás az állattartást szolgálja.  

 
 
 
Tájékoztatom, hogy a talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, 
amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a 
folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 
 
A kibocsátót érintő kedvezmény, mentesség esetén a rendelkezés előtti számot szíveskedjen 

bekarikázni! 

A kedvezmény, mentesség igénybevételéhez szükséges mellékleteket ezen beadványhoz csatolni 

kell.  

 

 
Gencsapáti,  20. …................. 
 
 
 
 
                                                                                   
 
  
                                                                                   ............................................................ 

                                                                                                            aláírás 
 

  

 


