
VIII. számú melléklet

Ludányhalászi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
11/2015 (IX.25.) önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról szóló 11/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelet módosítására

Ludányhalászi  Községi Önkormányzat  Képviselő-testülete  a környezetterhelési  díjról szóló
2013.  évi  LXXXIX  törvény  26.  §  (4)  bekezdésében  kapott  felhatalmazás  alapján,  a
Magyarország  helyi  önkormányzatairól  szóló  2011.  évi  CLXXXIX.  törvény  13.  §  (1)
bekezdés 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja:

1.§.A  talajterhelési díjról szóló 11/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelet ( továbbiakban : 
Rendelet ) 4.§. (1) bekezdése az alábbiak szerint módosul:

 „4.§.  (1)  A  talajterhelési  díjat  a  kibocsátónak  kell  megállapítani  és  bevallania  az
Önkormányzat által rendszeresített 2. sz. melléklet szerinti formanyomtatványon.”

3.§. Hatályát veszti a Rendelet 4.§.(2) bekezdése.

4.§.(1)  A rendelet 2016. január 1-jén lép hatályba.

Ludányhalászi, 2015. szeptember

Kovács Imre Kereszti Márta 
polgármester jegyző

Rendelet kihirdetve!

Ludányhalászi, 2015.szeptember 

Kereszti Márta
jegyző



11/2013.(VIII.21.) önkormányzati rendelet 1. sz. melléklete

Ludányhalászi Közös Önkormányzati 
Hivatal
3188 Ludányhalászi, Rákóczi út 69.

Tel.: 32/556-020
Fax: 32/456-200

e-mail: ludany@profinter.hu

Adóhatóság tölti ki!

Benyújtás, postára adás 

napja: .........................

Adózó 

azonosítója: ...........................................

Közüzemi 

azonosítója: .....................................

Átvevő 
aláírása: ................................................

Benyújtási és befejezési határidő: tárgyévet követő év március 31.

B E V A L L Á S
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez

kapcsolódó talajterhelési díjhoz

I. A díjfizetéssel érintett ingatlan:

Címe: .....................................................................................................................szám

Helyrajzi száma: ........................

II. A díjfizető (kibocsátó)

Neve: ....................................................................................................................................................

Születési helye: .................................................. ideje: .......................év ...................hó ............
nap

Anyja neve: ...............................................................

Adóazonosító jele: ....................................................

Adószáma:  ..................................................,  statisztikai
számjele: .......................................................

Lakóhelye: ....................................................................................................................................
.........

Levelezési címe: ..................................................................................................................................

Telefonszáma:  .................................................  e-mail
címe: ................................................................



III. Az ingatlan tulajdonosa:

(Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel)

Neve
(cégneve): .....................................................................................................................................

Születési  helye:  ............................................  ideje:  .......................év
.....................hó ...................nap

Anyja neve: ..................................................................

Levelezési
címe: ....................................................................................................................................

IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok:

1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség ...................... m3

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség: ...................... m3

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított

szennyvíz mennyiség ...................... m3

4. A talajterhelési díj alapja (1 sor csökkentve a 2-3. sor összegével): .......................m3

5. A talajterhelési díj egységmértéke: 1200 Ft/m3

6. Területérzékenységi szorzó: …………………

7. Számított  talajterhelési díj (4.sor x 5. sor x 6. sor) .........................Ft

8. Az önkormányzati rendelet szerinti kedvezmény                                       ……………….Ft

9. Fizetendő talajterhelési díj                                                                          ……………….Ft

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

.........................................................., ............... év ............................hó .......................... nap

........................................................................
az adózó vagy képviselője (meghatalmazottja)

jegyző


