VI.

sz.

mell6klet

Lud:inyha16szi Kiizs6gi Onkorminyzat K6pvise16-testiilet6nek
l0/2017. (1X.29.) iinkormdnyzati rendelete
a talajterhel6si dij16l

Ludrinyhaliszi Ktizsdgi Onkormdnyzat Kdpvisel6-testiilete a kdmyezetterheldsi dijr6l sz6l6 2013. dvi
LXXXIX tdrv6ny 26. $ (4) bekezddsdben kapott felhatalmazris alapj an, Magyarorsziig Alaptdrv 6nye 32.
cikk (l) bekezddse a) pontj6ban ds a Magyarorsz6g helyi dnkorm anyzatair6l sz6I6 201L dvi CLXXXIX.
tcirvdny 13. $ (1) bekezdds 1 1. pond6ban meghat6rozott feladatk<jrdben elj6rva a kdvetkez6ket rendeli el:

A talajterhel6si dij meghatiiroz6srinak m6dja

r.

A

talajterhel6si

dij

$

m6rtdk6t a kornyezetterheldsi dijr6l sz6l6 2003. 6vi LXXXIX. tiirvdny 12. g (2)

bekezddse szerint megrillapitott dijalap, az ugyanezen t6rv6ny 12. $ (3) bekezddsdben meghat6rozott
egys6gdij, ds a f'elszin alatti viz 6llapota szempontjiib6l lrz€keny teriileten ldv6 telepiildsek besorol6srir6l
sz.6l6 2712004 (Xll. 25.) KvVm rendelet besorol6sa alapjdn megrillapitott teriiletdrzdkenysdgi szorz6
s Lo r zala haI6r o zza me s..

l.

Q

Mdrdsi lehetosdg hiany6ban a talajterheldsi dij alapj6ul szolg6l6 ittalitny viz mennyisdge:
a) fiirdoszobiival rendelkezo ingatlan esetdben 100 liter fo/nap 136.5 m3lf6levl
b) {iird6szobdval nem rendelkezo ingatlanok eset6ben 50 liter/fo/nap (18.25 mr/fo/dv)
Mentessdgek

r.

(t)

s

Nem terheli dijfizet6si kdtelezetts6g azt a lakossrigi kibocs6t6t:

a) akinek az ingatlana csak kerti csappal rendelkezik,
b) aki kerekes kttb6l kozkirtr6l. lakiison beliil elfoly6 n6lkiili csapb6l nyeri a vizet,
c) akinek az ingatlan|n a mdrdssel igazolt 6ves vizfogyaszt6s nem haladja meg az 5 mr-t. E m3
feletti fogyasztiis esetdn - a kedvezmenyek figyelembevdteldvel - a teljes fogyaszt6s ut6n
terheli a dijfizet6si kdtelezettsdg.
(2)

bekezd6s a)-b) pontjdban szerepl6 mentessdg drvdnyesit6sdhez a talajterheldsi dij
bevall{sakor csatolni kell a rendelet 1. melldklet6ben szerepl6 nyilatkozatot. A c) pontban szerepl6
mentess6g igazolitsdra a szolgaltat6 reszdrol az 6nkormdnyzati ad6hat6s6g sz mtxa megkilldott 6ves

Az (1)

kimutat6s szolsdl.

Eljrildsi szab6lyok
4.

ss

(l) A talajterheldsi dijat a kibocsdt6nak kell megrillapitani ds bevallania az Onkorm6nyzat

6ltal

rendszeresitetl 2. mell6klet szerinti fbrmanyomtatvAnyon

ralajterhel6si dij fizetdsere kotelezettekrol. a tizetendo dij m6r16kirol,
mentess6gben rdszesiilokrol irz tinkorm6nyzati ad6hat6s69 nyilv6ntarldst vezet.

(2) A

(3) A talajrerheldsi dijat az cinkorm6nyzat

I

17

a

befizetds6r6l, a

41062-15451282-03920000 sz6mri talajterhel6si dij

szfrml ra kell befizetni.

(1)

Amer1nyiben a kdzcsatorndt 6v kcizben helyezik iizembe, a dijfizet6si k6telezetts6g a kibocsdt6t a
kdzcsatorna lzembe helyezds6t kdvet6 90 napt6l terheli.

Adatszolgdltat6s

5.$

(l) A kdziizemi

viz-csatornaszolg6ltat6 az dnkorm6nyzati ad6hat6s6g megkeresds6re targy6vet kdvet6
dv februar 28-ig nyilvantartrisa alapjrin dijmentesen adatot szolg6ltat:

a)
b)

viz m3-ben megjel6lt 6ves mennyis6gdr6l,
a locsokisra felhaszn6lt viz mr-ben megjelcilt mennyis69616l,
c) az dnkorm6nyzati ad6hat6s g r6szdre a kibocs6t6 szem6ly6nek meg6llapit6sahoz sziiksdges
a szolg6ltatott

adatokr6l,

d) adott ingatlan esetdben a csatomah6l6zatra val6 r6kdt6s id6pontjrir6l.
(2)

A szennyvizelvezet6 szolg6ltat6 adatot bocs6t az d*orminyzat rendelkez6sdre
a) a kcizcsatorniira csatlakoz6k kcirdr6l az azonositisukra alkalmas adatokkal havonta a ttngyh6t
kcivet6 h6nap 15. napj6ig,
b) egyedi megkeresdsre an6l, hogy a kdzcsatoma mriszakilag rendelkezdsre all.
Z616 rendelkez6sek

6.$

Ez a rendelet 2018. janu6r 1. napj6n l6p hat6lyba. A rendelet hat6lybal6p6s6vel egyidejiileg
,.4,
Ludiinyhaliiszi Kdzsdgi Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtletdnek a talajterhel6si dijr6l sz6l6 1112013.
(VIII.21 .) ds az ezt m6dosiI6 11/2015. (IX.25.) dnkormiinyzati rendelete hatalyfit vesn|
Ludanyhal6szi, 2017 . szeptember 28.
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Kereszti M6rta
jegyzo

Rendelet kihirdetve
Luddnyhal6szi, 2017 . szeptember 29.
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Kereszti M6rta
jegyzo

1. mell6kfet a 1012017, OX.29.) tinkormdnvzati rendelethez

NYILATKOZAT

Mentess6gig6nybev6tel6hez..,............ .....6vben
Nyilatkozom, hogy a helyi cinkorm6nyzat ....... szitmi talajterheldsi dijr6l sz6l6 rendelete ... g ...
bekezdds . . . pontja alapj rin dijmentess6gre jogosult vagyok, mert

r- Lud6nyhal6szi

...............

.........

szhm alatti ingatlanon csak kerti csappal

rendelkezem
- Kerekes kftb6l, kctzkitr6l, lakiison beliil elfoly6 ndlki.ili csapb6l nyerem a vizet

Lud6nyhal6szi

al6irds

I megfelel<i rdsz aliihfzand6

2. melldklet a l0 /20 17,(1X,29.) iinkormrinyzati rendelethez

Lud6nyhaldszi K<izds Onkorman yzati Hiv atal
3188 Lud6nyhaliszi. R6k6czi tt 69.

Ad6hat6sdg

tiilti ki!

Tel.:321556-020
Fax:32/456-200
Kriziizemi azonosft6ja:

e-mail : ludany@profi nter.hu

Atvev6 al6irdsa:

Benyrijtrisi

6s befejez6si

hatriridd: t6rgy6vet k6vet6 dv miircius 3 L

BEVALLAS
a helyi

vugazdflkoddsi hat6s{gi jogkiirbe tartoz6 szennyv izelhelyezlshez
kapcso16d6 talajterhel6si dijhoz

Ad6sz6ma:

statisztikai szdmjele:

Telefonsz6ma:
III.

Az ingatlan tulajdonosa:

(Akkor kell kitdlteni, ha nem azonos
NTA',A 1^;--^',-

a

dijfizet6vel)

\.

Szijletesi helye:

IV.

e-mail cime:

................

........... ideje: .......................dv .....................h6 ...................nap

A dijfizet6ssel kapcsolatos adatok:

1. A targyevben felhaszndlt (vizmdr6 alapjan m6rt) vizmennyis6g

2.

Ki.ilcin jogszabLly alapjdn a locsokisra felhasznitlt vizmennyisdg:

m3

3. Szennlrizszhllitrisra feljogositott szervezet 6ltal igazoltan elsz6llitott
szernyviz mennyis6g

4. A talajterhel6si dij alapja (1 sor csdkkentve

a 2-3. sor osszegdvel):

5. A talajterheldsi dij egysdgmdrt6ke:

.m3
1200 Ft/m3

6. Tertiletdrzdkenysdgi szorz6:

7. Szarnilott talajterheldsi dij (4.sor x 5. sor x 6. sor)
8. Az dnkormdnyzati rendelet szerinti kedvezmdny

9.

FizetendS talajterheldsi dij

.Fr

Felelossdgem tudat6ban kijelentem, hogy a bevall6sban kdzdlt adatok a val6s6gnak megfelelnek.

6v ............................h6 .......................... nap

az ad6z6 vagy kdpviseloje (meghatalmazottja)

Jegyzo

