1. sz. melléklet
Benyújtási határidő: évente március 31-ig

Érkezett: ……………………..….

TALAJTERHELÉSI DÍJ
BEVALLÁS
(2012. évi tényleges kibocsátás alapján)
I.

A díjfizető (kibocsátó):
Neve (cégneve):______________________________________________________________
Születési helye: ____________________________Ideje: ________ év ________ hó ____ nap
Anyja születési családi és utóneve: _______________________________________________
Adóazonosító jele:_____________________Adószáma:______________________________
Statisztikai számjele: __________________________________________________________
Lakóhelye: __________________________________________________________________
Levelezési címe:______________________________________________________________

Pénzintézeti számlaszáma: __________________ - __________________ -_______________
II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:
Címe:_______________________________________________________________________
Helyrajzi száma: ______________________________________________________________
III. Az ingatlan tulajdonosának (akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel):
Neve(cégneve):_______________________________________________________________
Születési helye:__________________________Ideje:________ év ____________hó ____ nap
Anyja születési családi és utóneve:________________________________________________
Levelezési címe: ______________________________________________________________
IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
A)
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyév január 31-ig (2012-ben):___ m³
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalányvízmennyiséget 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 mértéke: 120.- Ft/ m³
7. Területérzékenységi szorzó mértéke: 1,0
8. Talajterhelési díj összege (5. sor x 6. sor x 7. sor): _________________________________Ft
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény: _______________________________Ft
10. Fizetendő talajterhelési díj 2013. március 31-ig :
____________________ Ft
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B)
1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyév
február 1-től december 31-ig (2012-ben)________ m³
(Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalányvízmennyiséget 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 mértéke: 1200.- Ft/ m³
7. Területérzékenységi szorzó mértéke: 1,0
8. Talajterhelési díj összege (5. sor x 6. sor x 7. sor): _________________________________Ft
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény: _______________________________Ft
10. Fizetendő talajterhelési díj 2013. március 31-ig :
____________________ Ft
11. Összesen fizetendő adó /A) 10.sor + B) 10.sor/
_____________________Ft
12. Mentesség vagy kedvezmény oka:______________________________________________
__________________________________________________________________________
13. A 12. pont elbírálásához csatolt mellékletek:
__________________________________________________________________________
Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.

Dátum:__________________________

P.H.

______________________

Az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
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2. számú melléklet
1.

2.

Magántulajdonban lévő ingatlanok
1.1 udvari csappal
40 l/fő/nap
1.2 épületen belüli, de lakáson kívüli közös
vízcsappal*
60 l/fő/nap
1.3 mint 1.2, de lakáson kívüli közös vízöblítéses
WC-vel
75 l/fő/nap
1.4 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal* 65 l/fő/nap
1.5 mint 1.4, de épületen belüli, lakáson kívüli
közös vízöblítéses WC-vel
80 l/fő/nap
1.6 épületen belüli, lakásokon belüli vízcsappal és
vízöblítéses WC-vel
95 l/fő/nap
1.7 épületeken
belüli,
lakásokon
belüli
vízcsapokkal,
vízöblítéses
WC-vel,
hagyományos
fűtésű
(fürdőhengeres)
fürdőszobával
120 l/fő/nap
1.8 mint 1.7, de hagyományos fűtésű helyett
egyedi, éjszakai áramfelvételes vízmelegítővel 150 l/fő/nap
1.9 mint 1.8, de központi melegvízellátással,
illetőleg nem korlátozott fűtésű egyedi
vízmelegítővel
180 l/fő/nap
1.10 Közkifolyókon, vagy vízkiemelő berendezés
30 l/fő/nap
nélküli kútból fogyasztott víz
1.11 Nem lakás céljára használt helyiség kézmosóval 2 l/m2/nap
1.12 Nem lakás céljára használt helyiség kézmosóval
5 l/m2/nap
és vízöblítéses WC-vel
1.13 Nem
lakás
céljára
használt
helyiség
kézmosóval,
vízöblítéses
WC-vel,
10 l/m2/nap
zuhanyzókkal
Nem magántulajdonban álló ingatlanok
2.1 Vízellátással rendelkező emberi tartózkodás és
munkavégzés céljára szolgáló épület az állatok
elhelyezésére szolgáló épületek kivételével
kézmosóval.
2 l/m2/nap
2.2 Vízellátással rendelkező emberi tartózkodás és
munkavégzés céljára szolgáló épület az állatok
elhelyezésére szolgáló épületek kivételével
kézmosóval és vízöblítéses WC-vel.
5 l/m2/nap
2.3 Vízellátással rendelkező emberi tartózkodás és
munkavégzés céljára szolgáló épület az állatok
elhelyezésére szolgáló épületek kivételével
kézmosóval,
vízöblítéses
WC-vel,
zuhanyzókkal.
10 l/m2/nap
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