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Tisztelt Adózó! 
 
 
Tájékoztatom, hogy Sárospatak Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. február 
15-ei ülésén 6/2013. (II.15.) önkormányzati rendeletével díjmentességeket és 
díjkedvezményeket állapított meg a talajterhelési díj vonatkozásában.  
A mentességeket és kedvezményeket először a 2012. évi bevallások adatai alapján, a 
2012. február 01-től hatályos egységdíjjal számítandó díjösszegekre lehet érvényesíteni, 
csak magánszemélyeknek és kizárólag személyenként egy ingatlan után.  A 
díjkedvezményeket a talajterhelési díj alapból lehet érvényesíteni. 
 
Teljes díjmentességben részesül az a lakossági kibocsátó: 
1.)  akinek ingatlana csak kerti csappal rendelkezik vagy 
2.)  akinek az ingatlanán a méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 20 m3-t. 
 
A mentességeket a bevallás benyújtásával lehet érvényesíteni. A bevallást személyesen kell 
eljuttatni Adóhatóságunkhoz (Polgármesteri Hivatal Adócsoport fsz. 12-es számú iroda), 
ugyanis a mentesség érvényesítése nyilatkozat kitöltése mellett ellenőrzésre kerül.  

 
Díjkedvezmények: 
1.) 90 %-os díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, aki 2012. december 31. napjáig a 
műszakilag rendelkezésre álló közcsatorna-hálózatra rákötött. A rácsatlakozást a Zempléni 
Vízmű Kft-vel megkötött közüzemi szolgáltatási szerződéssel, a rákötést igazoló számlával és 
a kitöltött bevallással kell igazolni. A bevallást személyesen kell eljuttatni 
Adóhatóságunkhoz  (Polgármesteri Hivatal Adócsoport fsz. 12-es számú iroda), ugyanis a 
mentesség érvényesítése nyilatkozat kitöltése mellett ellenőrzésre kerül.  
 
2.) 70 %-os díjkedvezményben részesül az a kibocsátó: 

a) aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára csak más tulajdonában álló 
ingatlanon keresztül tud rákötni (szolgalmi joggal) vagy 

b) akinél a szennyvízcsatorna-hálózatra történő rácsatlakozás műszakilag 
megvalósítható, de a beruházás az ingatlan és a gerincvezeték szintkülönbsége 
következtében átemelő szivattyú beépítését igényli és a rákötési kérelem 
benyújtásáig nem került kiépítésre házi bekötőcsonk. 

    
 A kedvezmények  érvényesítését a  Zempléni Vízmű Kft által kiadott igazolással és a  

bevallás  személyes benyújtásával  lehet  érvényesíteni. A mentesség érvényesítése  
nyilatkozat kitöltése mellett ellenőrzésre kerül.  

 
 

 
 



3.) 60 %-os díjkedvezményben részesül az a kibocsátó, akinek az éves vízfogyasztása nem 
haladja meg a 80 m3 vízmennyiséget és 

a) családban élők esetében a háztartás egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelme a 
tárgyévet követő év első két hónapjában (2013. január, február) nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének (továbbiakban nyugdíjminimum) 
150 %-át, 

b) egyedülálló esetében az egy főre jutó nettó átlagos havi jövedelem a tárgyévet 
követő év első két hónapjában (2013. január, február) nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 200 %-át. 

 
2013-ban az öregségi nyugdíj legkisebb összege 28.500 Ft. Ez alapján a családban 
élők esetében 42.750 Ft, egyedülálló esetében 57.000 Ft a jövedelemhatár. A 
jövedelemigazolásoknak 2013. január-február hónap átlagjövedelmét kell 
tartalmaznia. A kedvezmény érvényesítéséhez a bevallás személyes benyújtása 
mellett csatolni kell minden olyan igazolást, amely a család havi bevételét képezi: 
bérjövedelem, vállalkozási tevékenységből származó jövedelem, nyugdíjszerű ellátás, 
aktív korúak ellátása, rendszeres pénzellátás, családi pótlék, stb…. 
 

Felhívom figyelmét, amennyiben valamely mentességet vagy kedvezményt igénybe tudja 
venni, a kért igazolások csatolásával, a benyújtási határidő pontos betartásával a 
kitöltött bevallást személyesen nyújtsa be Adóhatóságunkhoz! 
  
Amennyiben a Képviselő-testület által megállapított díjmentesség vagy kedvezmény egyikét 
sem tudja érvényesíteni, 2012. január hónapra 180 Ft/m3, 2012 február hónaptól pedig 1.800 
Ft/m3 talajterhelési díjat kell fizetnie minden elhasznált vízköbméter után.  
Kérem, hogy ennek figyelembevételével tegyen eleget bevallási és befizetési 
kötelezettségének.  
 
A 2012. évre vonatkozó talajterhelési díj bevallási nyomtatvány(oka)t  kitöltve, aláírva 
2013. március 29. napjáig a Polgármesteri Hivatal Adócsoport fsz. 12-es számú irodájába 
eljuttatni szíveskedjen 
 
Felhívom a figyelmét azon sárospataki lakosoknak, akik a vezetékes ivóvíz szolgáltatást 
igénybe veszik, azonban lakókörnyezetükben (utcában) nincs kiépítve a közcsatorna-hálózat, 
hogy a Zemplén Vízmű Kft által kiállított igazolás Adóhatóságunkon történő benyújtásával 
igazolják, hogy nincs talajterhelési díj fizetési kötelezettségük.  
 
Felhívom figyelmét továbbá, hogy amennyiben nem tesz eleget bevallási kötelezettségének, 
Adóhatóságunk élni fog bírságolási lehetőségével.  
 
 
Sárospatak, 2013. március 19. 
 
                         
 
 
       dr. Vitányi Eszter  
        jegyző  

                   


