Gyermelyi Közös Önkormányzati hivatal Héregi Kirendeltsége 2832. Héreg Fő út 84.
2014. évi talajterhelési díj bevallása - Benyújtási határidő: 2015. március 31.
I. rész
A kibocsátó(1)
neve:
születési helye és ideje:
lakcíme/székhelye:
adóazonosító jele/adószáma:
II. rész
1. Talajterhelési díj alapjának megállapítása
a) A víz mennyisége
aa) szolgáltató által közölt, vagy méréssel igazolt:

m3

ab) átalány szerinti:

m3

(2)
b) Az ivóvíz-vezeték hibája miatti szivárgás
(3)

m3

3

c) Locsolási célú felhasználás (1 m = 1000 liter):

m

3

d) Talajterhelési díj alapja (a - b - c = d):

m

3

(4)

m3

e) Szennyvíztárolóból igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége:
f)

m3

Talajterhelési díj korrigált alapja (d - e = f):

2. Talajterhelési díj kiszámítása
g) Talajterhelési díj egységára:

1.200 Ft/m3

h) Területérzékenységi szorzó:

3

i)

Ft

Éves talajterhelési díj (f × g × h = i)

3. Mentességek, kedvezmények
j)

önkormányzati rendelet 7.§.7.§.
6., pontja
A. pontja
alapján
alapján

Ft

k) 15/2005.(XI.29)

önkormányzati rendelet 7.§.7.§.
6., pontja
B. pontja
alapján
alapján

Ft

l)

önkormányzati rendelet 7.§.7.§.c.
6., pontja
pontja
alapján
alapján

%

15/2005.(XI.29)

15/2005.(XI.29)

4. Kedvezménnyel csökkentett éves talajterhelési díj:

Ft

Kijelentem, hogy a 4. sorban szereplő összeget a bevallás benyújtásával
jtásával egyidőben
megfizetem
megfizetem
Héreg Tarján
Község Önkormányzatának a Pannon Takarék Bank Tarjáni Kirendeltségénélvezetett
vezetett 63200250-11038456
63200250-11034641
sz. számlájára
Héreg
………………………………………………………………….
aláírás
(1) Kibocsátó: Az a környezethasználó, aki a környezet terhelésével járó anyagot (szennyvíz) bocsát a környezetbe
(2) Szivárgás igazolásaként kizárólag a szolgáltató (ÉDV Zrt.) által kiállított igazolás fogadható el
(3) A víz locsolási célú felhasználását csak az elkülönített mérőn mért adatokkal lehet igazolni
(4) Szennyvíz-szállításra jogosult szervezet által kibocsátott, az elszállított mennyiséget tartalmazó számlával
(5) 50%-os
kedvezmény illeti meg rászorultsági
rszs.
alapon
időskorúak
a rendszeres
j.járadákában
szoc.segélyben
részesülőidőskorúak járádákábn részesülő
b, a családban az egí főre eső jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdij 150%-át
c, egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj 200 %át

