Ózd Város Jegyzőjétől
3600 Ózd, Városház tér 1.
Telefon: 48 (574-100)
Azonosító:

Bevallás érkezett:
Átvette:

BEVALLÁS
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez kapcsolódó
talajterhelési díjhoz 2011. évről
(Benyújtandó a települési önkormányzati adóhatósághoz 2012. március 31-ig)
I.

A díjfizető (kibocsátó) neve:____________________________________________________________
Születési helye: ____________________________________ Ideje: _______ év ______ hó _______ nap
Anyja születési családi és utóneve: ____________________________________________________________
Adószáma: _______________________________ Adóazonosító jele: ______________________________
Lakóhelye: ______________________________________________________________________________
Statisztikai számjele:__________________________Számlaszáma: _________________________________
Levelezési címe: __________________________________________________________________________

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:

1. A felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség a tárgyévben:

___________m3

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:

___________ m3

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz :

___________m3

4. Az Önkormányzati rendelet szerint mentes vízmennyiség:

___________m3

Az önkormányzat 17/2010.(XII.15.) sz. rendelete 6. §-a alapján rászorultsági
alapon mentesül(*) a tárgyévben szolgáltatott 30 m3 vízmennyiség után
számított talajterhelési díj megfizetése alól az a természetes személy kibocsátó, akinek
a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem összege nem haladja meg a
tárgyévet követő év első napján meghatározott öregségi nyugdíj legkisebb összegének
150 %-át (42.750 Ft-ot).

5. A talajterhelési díj alapja (1.sor csökkentve a 2.;3.;4. sorok összegével ):
6. A talajterhelési díj egységmértéke:
7. Területérzékenységi szorzó:
8. A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor)

___________m3
120 Ft / m3
1,5
___________Ft
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9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény:

___________Ft

Az önkormányzat 17/2010.(XII.15.) sz. rendelete 5. §-a alapján mentes(*)
jövedelemtől függetlenül mentesül a talajterhelési díj megfizetése alól az a természetes
személy kibocsátó, aki részére a tárgyévben szolgáltatott vízmennyiség nem haladja
meg a 30 m3-t és a háztartásában rokkant vagy súlyosan fogyatékos személy van.

10. Fizetendő talajterhelési díj: (8.sor – 9. sor)

___________Ft

(*) Figyelem! A mentességre való jogosultságát jelen bevallással egyidejűleg kell igazolnia :
4.) pont esetében egy hónapnál nem régebbi jövedelemigazolással.
9.) pont esetében a rokkantsági nyugdíjat megállapító határozattal, az Országos orvos szakértői
Intézet által kiállított szakvéleménnyel, vagy fogyatékosságot megállapító határozattal.

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

_________________________________
helység
év
hó
nap

P.H.

_____________________________________
az adózó vagy képviselője (meghatalmazott)
aláírása

