
I. A díjfizető (kibocsátó):

Neve:

Születési helye:

 év  hó  nap

,

Anyja születési családi és utóneve:

Adószáma: - -

Adóazonosító jele:

Statisztikai számjele: - - - 

 város, községLakóhelye:

közterület közterület jellege  hsz.  ép.  lh.  em  ajtó

 város, községLevelezési címe:

közterület közterület jellege  hsz.  ép.  lh.  em  ajtó

BEVALLÁS 
a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó szennyvízelhelyezéshez 

kapcsolódó talajterhelési díjhoz 
                     . évről

II. A díjfizetéssel érintett ingatlan:

 város, községCíme:

közterület közterület jellege  hsz.

Helyrajzi száma:

III. Az ingatlan tulajdonosának (Akkor kell kitölteni, ha nem azonos a díjfizetővel.):

 ép.  lh.  em  ajtó

Neve (cégneve):

Anyja születési családi és utóneve:

 város, községLevelezési címe:

közterület közterület jellege  hsz.  ép.  lh.  em  ajtó

/ / /

Telefonszáma: , e-mail címe:

Gödi Polgármesteri Hivatal 
2131 Göd, Pesti út 81. 
E-mail: varoshaza@god.hu

ideje:

Születési helye:

 év  hó  nap

,

ideje:

2131 Göd, Pesti út 81.- 2131 Göd, Pf. 28. tel.: 27/530-039, fax: 27/530-063 E-mail: csanyikrisztina@god.hu 

 éves bevallás  záró bevallás

 év  hó  naptólBevallási időszak:

Bevallás jellege:

 év  hó  napig



IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok 
1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség: 
    (Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalány-
    vízmennyiséget kell beírni!)  m3

2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:  m3

3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége:  m3

3/A. A vízvezeték meghibásodása miatt figyelembe vehető és levonható vízmennyiség:  m3

4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:  m3

5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2.;3.;3/A.;4. sorok összegével):  m3

6. A talajterhelési díj egységmértéke:  Ft/m3

7. Területérzékenységi szorzó: (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)  
8. A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor )  Ft
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény  - az a.) vagy b.) alpontok sorába 
    a megfelelő kedvezményi feltétel melletti kipontozott részre a 8. pontban feltüntetett összeg 
    80 %-át - mint levonandó összeget - kell beírni.

       a.) Az ingatlanon az éves vízfelhasználás nem haladta meg a 15 m3-t  Ft
       b.) Az Ingatlanon az önkormányzati rendelet előírása szerint nem okoz talajszennyezést  Ft

9/A. Az önkormányzati rendelet szerinti díjmentesség 
       Egyedülálló, időskorú személyek jövedelemhatárhoz (2014-ben 128.250 Ft-ot meg nem

        haladó egy főre jutó jövedelem)  kötött mentessége  Ft

egyedül él

           A mentességi feltétel melletti kipontozott részre a 8. pontban szereplő összeggel 
           megegyező összeget kell beírni és az alábbi nyilatkozatot is ki kell tölteni 
           

N Y I L A T K O Z A T  
  

A 2014 ÉVI VÍZFELHASZNÁLÁS UTÁN FIZETENDŐ TALAJTERHELÉSI DÍJJAL 
KAPCSOLATOS, 70. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT SZEMÉLYEK 
JÖVEDELEMNAGYSÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ HELYI RENDELETI MENTESSÉGÉNEK 
IGÉNYBEVÉTELÉHEZ 
  
Göd Város Önkormányzatának talajterhelési díjról szóló 43/2006. (XII. 14.) sz. rendeletének 
3. § (7) bekezdése alapján kijelentem, hogy 2015. január 1-jén a 70. életévemet betöltöttem, 
egyedülálló vagyok és a havi jövedelmem illetve a velem közös háztartásban élőket 
figyelembe véve az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 128.250 Ft-ot. 

KÉRELMEZŐ 

1.)   Családi állapota 

2.) 

3.) 
A mentesség igénybevételéhez a megfelelő pontok bejelölése illetve kitöltése szükséges 
továbbá csatolni kell valamennyi közös háztartásban élő személy jövedelemigazolását is.

hajadon nőtlen elvált özvegy

nem él egyedül, a vele közös háztartásban élők száma  fő

10. Fizetendő talajterhelési díj  (8  - 9a vagy  9b vagy  9/A)  Ft

Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu ver.: 140101

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

helység év hó nap

az adózó vagy képviselője 
(meghatalmazottja) aláírása

P.H.
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IV. A díjfizetéssel kapcsolatos adatok 
1. A tárgyévben felhasznált (vízmérő alapján mért) vízmennyiség: 
    (Ha vízmérő nem áll rendelkezésre, akkor az önkormányzat rendelete szerinti átalány-
    vízmennyiséget kell beírni!)
2. Külön jogszabály alapján a locsolásra felhasznált vízmennyiség:
3. Szennyvízszállításra feljogosított szervezet által igazoltan elszállított szennyvíz mennyisége:
3/A. A vízvezeték meghibásodása miatt figyelembe vehető és levonható vízmennyiség:
4. Az önkormányzati rendelet szerinti mentes vízmennyiség:
5. A talajterhelési díj alapja (1. sor csökkentve a 2.;3.;3/A.;4. sorok összegével):
6. A talajterhelési díj egységmértéke:
7. Területérzékenységi szorzó: (Az önkormányzati adóhatóságnak kell előzetesen beírni!)
8. A számított talajterhelési díj: (5. sor * 6. sor * 7. sor )
9. Az önkormányzati rendelet szerinti díjkedvezmény  - az a.) vagy b.) alpontok sorába
    a megfelelő kedvezményi feltétel melletti kipontozott részre a 8. pontban feltüntetett összeg
    80 %-át - mint levonandó összeget - kell beírni.
9/A. Az önkormányzati rendelet szerinti díjmentesség 
        haladó egy főre jutó jövedelem)  kötött mentessége
           A mentességi feltétel melletti kipontozott részre a 8. pontban szereplő összeggel
           megegyező összeget kell beírni és az alábbi nyilatkozatot is ki kell tölteni
          
N Y I L A T K O Z A T 
 
A 2014 ÉVI VÍZFELHASZNÁLÁS UTÁN FIZETENDŐ TALAJTERHELÉSI DÍJJAL  KAPCSOLATOS, 70. ÉLETÉVÜKET BETÖLTÖTT SZEMÉLYEK JÖVEDELEMNAGYSÁGGAL ÖSSZEFÜGGŐ HELYI RENDELETI MENTESSÉGÉNEK            IGÉNYBEVÉTELÉHEZ
 
Göd Város Önkormányzatának talajterhelési díjról szóló 43/2006. (XII. 14.) sz. rendeletének 3. § (7) bekezdése alapján kijelentem, hogy 2015. január 1-jén a 70. életévemet betöltöttem, egyedülálló vagyok és a havi jövedelmem illetve a velem közös háztartásban élőket figyelembe véve az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a 128.250 Ft-ot.
KÉRELMEZŐ
1.)   Családi állapota
2.)
3.)
A mentesség igénybevételéhez a megfelelő pontok bejelölése illetve kitöltése szükséges továbbá csatolni kell valamennyi közös háztartásban élő személy jövedelemigazolását is.
10. Fizetendő talajterhelési díj  (8  - 9a vagy  9b vagy  9/A)
Űrlapot készítette: Komunáldata Kft. www.komdat.hu
ver.: 140101
V. Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a bevallásban közölt adatok a valóságnak megfelelnek:
az adózó vagy képviselője
(meghatalmazottja) aláírása
P.H.
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