2. számú Melléklet a 6/2012. (II. 29.) önkormányzati rendelethez
Iktatószám: …………………………………
Átvétel időpontja: …………………………..

BEVALLÁS
A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó,
a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény végrehajtására megalkotott
…./2012. (II…...) önkormányzati rendeletben meghatározott talajterhelési díjhoz

201…. évről
A Pócsmegyer Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalának
Adóügyi elıadója részére (2017 Pócsmegyer, Hunyadi u. 6. sz.)

I/A. Magánszemély díjfizető (kibocsátó) esetén:
Neve: ____________________________________________________________________________
Születési családi és utóneve: _________________________________________________________
Születési helye és ideje: _____________________________________________________________
Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________
Adóazonosító jele: _________________________________________________________________
Lakóhelye: _______________________________________________________________________
Levelezési címe: ___________________________________________________________________

Pénzintézeti számlaszáma:

--
I/B. Amennyiben a díjfizető (kibocsátó) vállalkozás:

Elnevezése, rövidített cégneve: _________________________________________________
Adószáma: _________________________________________________________________
Székhelye, címe: ____________________________________________________________
Telephely címe: _____________________________________________________________
Fogyasztási hely címe: _______________________________________________________
Képviselőjének neve:_________________________________________________________
címe: ______________________________________________________________________
Statisztikai számjele: _________________________________________________________
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: ……………………………..
Anyja neve: ………………………………………………………………………….…………
Levelezési címe: …………….…………………………………………………………………
IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok
1. Talajterhelési díj alapja (A):
a) a kibocsátó által – a vezetékes hálózatból, vízmérő alapján mért – felhasznált éves
vízmennyiség

___________ m3,

b) mérési lehetőség hiányában, egyedi vízbeszerzés esetén (házi fúrt kútból) 80
liter/fő/nap az átalány mértéke

___________ m3,

c) mérési lehetőség hiányában, 70 év feletti egyedülálló esetében 50 liter/fő/nap az
átalány mértéke

___________ m3.

2. Díjalap csökkentő tényezők:
a) ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott vízmennyiség ___________m3
b) locsolási célú felhasználás (vízmérő alapján mért)

___________ m3

c) szennyvíztárolóból elszállított, számlákkal igazolt mennyiség, melyet olyan arra
feljogosított szervezet szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti
elhelyezését igazolja
3. Díj mértéke:
Díjfizetési alap (A)
Talajterhelési díj egységdíjának mértéke (E) 1200 Ft/m3
Területérzékenységi szorzó (T) (3)

___________ m3
___________ m3

Tárgyévi talajterhelési díj mértéke = díjfizetési alap x egységdíj x területérzékenységi szorzó
(AxExT)
_____________ Ft
……………………….., ……… év……………….. hó ………… nap
P.H.
……...………………………………
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja) aláírása
1

Önkormányzati rendeletben foglalt mentességek:
(1) Nem terheli talajterhelési díj fizetésének kötelezettsége a kibocsátót a Ktdt. 11. § (2) bekezdésében
meghatározottak szerint.
(2) Kérelemre, tárgyévre mentesíthető a talajterhelési díj megfizetése alól a természetes személy kibocsátó, ha:
a) a családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes öregségi
nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 125%-át,
b) egyedülálló és jövedelme nem haladja meg a kérelem benyújtásakor érvényes öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 150%-át.
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Módosította a 15/2016.(XI.30.) önkormányzati rendelet 3. §-a. Hatályos 2016. december 1-től.

