1. melléklet a 13/2005. (VI.23.) rendelethez
TÉGLÁSI POLGÁRMESTERI HIVATAL JEGYZŐJE
4243 Téglás, Kossuth u. 61. sz.
tel.:52/384 - 312 fax: 52/384 - 409 E-mail: teglasph@teglas.hu Web: www.teglas.hu

B E V A L L Á S a …….. évi talajterhelési díj fizetési kötelezettségről
I. A DÍJFIZETŐ (KIBOCSÁTÓ)

Neve (születési neve), illetve cégnév:
Lakcíme, ill. székhelye:
Születési helye, ideje:
Anyja neve:
Adóazonosító jele (adószáma):
A fogyasztás helye (az ingatlan címe):
II. A DÍJFIZETÉSSEL KAPCSOLATOS ADATOK

4. A vezeték meghibásodása miatt - igazoltan - elszivárgott víz mennyisége

m3
m3
m3
m3

5/a. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2-3-4. sorok összegével, ebből a
kedvezményes díj szerinti mennyiség)

m3

5/b. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2-3-4. sorok összegével, ebből a
kedvezményes díjra nem jogosító mennyiség)

m3

6/a. Díjkedvezményre jogosult fogyasztás szerinti talajterhelési díj
(m3x240Ft/m3x1,5) – nyilatkozat alapján

Ft

6/b. Díjkedvezményre nem jogosult fogyasztás szerinti talajterhelési díj
(m3x1200Ft/m3x1,5)

Ft

1. A felhasznált (fogyasztott) víz mennyisége 20….. évben
2. Az elszállított szennyvíz mennyisége (számlával igazolva)
3. Külön jogszabály alapján locsolásra felhasznált víz mennyisége

III. A TÉNYLEGESEN FIZETENDŐ TALAJTERHELÉSI DÍJ ÖSSZEGE
Összesen fizetendő adó 6/a + 6/b sor együttesen

Ft

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek, ______ darab nyilatkozatot
csatoltam a bevalláshoz.

Téglás, 20…………...
________________________
aláírás

A BEVALLÁSHOZ MELLÉKELNI KELL, ILLETVE BE KELL MUTATNI!
- A talajterhelési díj befizetését igazoló csekket.
- Az elszállított szennyvíz tisztítóműnél történt leadásáról kapott - fogyasztói helyre szóló - igazolást.
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NYILATKOZAT
Mentesség igénybevételéhez …… évben

Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat 13/2005. (VI.23.) számú talajterhelési díjjal
kapcsolatos helyi szabályokról szóló rendelte alapján díjmentességre vagyok jogosult,
mert

a Téglás, …………………………………….. szám alatti ingatlanomon csak kerti
csappal rendelkezem, és az ingatlanon lakóépület nincs.

Téglás, …………………………….

……………………………
aláírás

3. melléklet a 13/2005. (VI.23.) rendelethez

NYILATKOZAT
Díjkedvezmény igénybevételéhez …… évben
Nyilatkozom, hogy a helyi önkormányzat 13/2005. (VI.23.) számú talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi
szabályokról

szóló

rendelete

alapján

díjkedvezményre

vagyok

jogosult,

mert

a

Téglás,

…………………………………….. szám alatti ingatlanomon az alábbi személyek élnek életvitel szerűen:

ssz.

Név

születési
hely

születési
idő

anyja
neve

lakcímen
tartózkodás
lakcímigazolvány
hónapjainak
száma
száma
tárgyévben*

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Téglás, …………………………….

……………………………
aláírás

* A lakcímen tartózkodás szempontjából minden megkezdett hónapot egész hónapnak kell tekinteni.

1. sz. függelék

A TALAJTERHELÉSI DÍJ KISZÁMÍTÁSÁNAK RÉSZLETES SZABÁLYAI

A talajterhelési díj mértéke: TTD = A × E × T ahol:
A (m3)

=

a talajterhelési díj alapja, a szolgáltatott víz mennyisége, csökkentve
az ivóvízvezeték meghibásodása következtében elszivárgott, illetve
külön jogszabály szerint locsolási célú felhasználásra figyelembe vett,
valamint a tisztítóműnek - számlával igazoltan - leadott
vízmennyiséggel.

E = 1200 Ft/m 3

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény 12. § (3)
bekezdésében meghatározott egységdíj.

T = 1,5

Téglás közigazgatási területére érvényes területérzékenységi szorzó, a
felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken levő
települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet
besorolása alapján. “Érzékeny” területi besorolás.

