
Üllő Nagyközségi Önkormányzat 
19/1994. (VII.9.) számú Ö.K. rendelete 

a közüzemi vízdíj  és csatornadíj megállapításáról 
 

egységes szerkezetben a módosításáról szóló 
21/l996. /XII. 21./, 26/1997. (XII.6.), 28/1998. (XII. 19.), 22/1999. (XII. 25.), 1/2000. 

(II.19.), 14/2000. (III. 18.), 17/2000. (IV. 22.), 36/2000. (XII. 23.), 2/2001. (I.27.), 31/2001. 
(XII.22.), 9/2002. (V. 4.), 25/2002. (XII.21.),  2/2003. (II.1.), 3/2004. (I.31.), 31/2004. 

(XII.18.),  29/2005. (XII.24.), a 6/2007. (III.31) számú, a 33/2006. (XII.23.), a  16/2007. 
(VI.30.) számú, a 2/2008. (II. 02.) számú, a 4/2009. (I.31.) sz. rendelete, a 23/2009. 

(XII.06) számú Ö. K., 27/2010. (XII.25.) önkormányzati rendelet, 
a 22/2011. (XII. 24.), az 1/2012. (I.28.), valamint 8/2012. (III.31.) önkormányzati 

rendeletekkel 1 
 
 
 
Üllő Nagyközségi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzati vízközműből 
szolgáltatott ivóvízdíj összegére vonatkozóan az árak megállapításáról szóló 1990. évi 
LXXXVII. tv. módosításáról megjelent 1993. évi CIV. tv. felhatalmazása alapján az alábbi 
rendeletet alkotja: 
 
 
1. §. (1) 2  

 
        /2/ 3  
 
2. §./1/ A közkútról tömlős vízvétel, autómosás vagy a víznek olyan módon való vétele, amely 
mások vízvételét akadályozza, tilos.  
  
/2/ 4 
 
3. § 5. A fogyasztók felé a számlázást és a vízórák leolvasását 2 havonta végzi a GYÁVIV 
Kft..  
 
3./A§. 6(1) A házi vízvezeték – a fogyasztó által nem ellenőrizhető vagy nem karbantartható 

helyen történő – rejtett meghibásodása esetén a vízfogyasztást az előző 3 hónap 
vízfogyasztási átlaga alapján meghatározott átalány szerint kell megállapítani.” 

 

(2)7  

                                                 
1   A címet kiegészítette az 1/2000. (II.19.) számú Ö.K. rendelet. hatályos: 2000. II.19-től 
2             Módosította a 2/2008. (II. 02.) számú Ö.K. rendelet, a 4/2009. (I.31.) sz. rendelet, a 23/2009. (XII. 06.) 
  számú Ö.K. rendelet, 27/2010. (XII.25.) önkormányzati rendelet, a 22/2011. (XII.24.) önkormányzati 
  rendelet, az 1/2012. (I.28.) önkormányzati rendelet, majd hatályon  kívül helyezte a 8/2012. (III.31.) 
  számú önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2012.04.01.-től. 
3  Hatályon kívül helyezte a 9/2002. (V.4.) számú Ö. K. rendelet. Hatálytalan: 2002. V. 4-től. 
4  Hatályon kívül helyezte a 9/2002. (V.4.) számú Ö. K. rendelet. Hatálytalan: 2002. V. 4-től. 
5  Módosította a 31/2001. (XII. 22.) számú Ö. K. rendelet. Hatályos: 2002. I. 1-től. 
6  Megállapította a 16/2007. (VI. 30.) sz. Ö.K. rendelet. Hatályos 2007. 07. 01-től 
7  Hatályon kívül helyezte a 16/2007. (VI. 30.) sz. Ö.K. rendelet. Hatályos 2007. 07. 01-től 
 



4. §. 8 9 
 
5.§. (1) 10 
 
(2) 11 
 
 
(3) 12Csatornadíj támogatásban részesülnek azon fogyasztók, akiknél a szennyvízcsatorna 
hálózat kiépítése csak az ingatlanukon belül elhelyezett ún. házi mini-átemelőkkel volt 
megvalósítható. 
 
 
(4) 13A csatornadíj támogatás iránti kérelmet a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodájában kell benyújtani. 
 
(5) 14A támogatás megállapításáról a Polgármester dönt. A támogatás határozatlan időre szól, 
de a Polgármesteri Hivatal minden évben megvizsgálja a (3) bekezdésben meghatározott 
jogosultsági feltétel fennállását ill. a fogyasztó személyében történt esetleges változást. 
 
(6) 15A támogatás összege: 2 kW/hó x villamos-energia ár. 
 
(7) 16A támogatás minden évben előre, legkésőbb március 1-ig egy összegben kerül a 
házipénztárból kifizetésre. 
 
 
6.§.17 Azon lakások esetében, amelyek a vezetékes ivóvízhálózatra nincsenek rácsatlakozva, a 
csatornadíj számítás alapja a saját kútra felszerelt hiteles vízmérő által mért vízmennyiség. 
(7) §.18 (1) Valamennyi fogyasztó köteles bejelenteni az üzemeltető GYÁVIV Kft. 
Kirendeltségén a szennyvízcsatornára történő rákötés tényét. Amennyiben a fogyasztó e 
kötelezettségének nem tesz eleget, a jogtalan szennyvízbebocsátásért 4-szeres csatornadíjat 
köteles fizetni a szennyvízbebocsátás kezdetétől annak észleléséig terjedő időszakra, egyben 
köteles az üzemeltetői hozzájárulás 15 napon belüli beszerzésére. A határidő eredménytelen 
eltelte esetén a Polgármester kezdeményezi az üzemeltetőnél a szolgáltatás megszüntetését. 
 

                                                 
8  Módosította a 25/2002. (XII.21.) számú Ö.K. rendelet. Hatályos: 2003. I.. 1-től 
9             Hatályon kívül helyezte a 16/2012.(VI.02.) Ö.K. rendelet. Hatálytalan 2012. 06.02-től. 
10   Módosította a 2/2008. (II.02.) számú Ö.K. rendelet, a 4/2009. (I.31.) sz. rendelet, a 23/2009. (XII. 06.) 
  számú Ö.K. rendelet,  a 27/2010. (XII.25.) önkormányzati rendelet, a   22/2011. (XII.24.) számú 
  önkormányzati rendelet, az 1/2012. (I.28.) önkormányzati rendelet,  majd  hatályon kívül helyezte a 
  8/2012. (III.31.) számú önkormányzati rendelet. Hatálytalan: 2012.04.01.-től. 
11   Módosította a 22/2011. (XII.24.) önkormányzati rendelet, az 1/2012. (I.24.) önkormányzati rendelet, 
  majd hatályon kívül helyezte a 8/2012. (III.31.) számú önkormányzati rendelet. Hatálytalan:   
  2012.04.01.-től. 
12  Beiktatta a 2/2003. (II.1.) számú Ö. K. rendelet. Hatályos: 2003. II.1-től. 
13  Beiktatta a 2/2003. (II.1.) számú Ö. K. rendelet. Hatályos: 2003. II. 1-től 
14  Beiktatta a 2/2003. (II.1.) számú Ö. K. rendelet. Hatályos: 2003. II. 1-től 
15  Beiktatta a 2/2003. (II.1.) számú Ö. K. rendelet. Hatályos: 2003. II. 1-től 
16  Beiktatta a 2/2003. (II.1.) számú Ö. K. rendelet. Hatályos: 2003. II. 1-től 
17  A 6. §-t beiktatta az 1/2000.(II.19.) számú Ö.K. rendelet. Hatályos: 2000. II.19-től 
18  Beiktatta a 2/2003. (II.1.) számú Ö. K. rendelet. Hatályos: 2003. IV. 1-től 



(2) A szennyvízbebocsátás kezdetének – figyelembe véve a díjkövetelések elévülésének 
szabályait – ellenkező bizonyításáig a házi csatornavezeték utolsó ellenőrzésének időpontját, 
ennek hiányában a vízi közmű üzembe helyezésének időpontját kell érteni. 
 
8. §.19 Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 1994. július 1-től kell 
alkalmazni.  
  
20 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelv rendelkezéseinek megfelel. 
  
 Üllő, 1994. június 30. 
 

 
 
  Földváriné dr. Kürthy Krisztina                                       Kissné Szabó Katalin 
         jegyző                                                               polgármester 

 
 
 
 
 
 
Egységes szerkezetbe foglalva: 2012. augusztus 31.-én 
Tóth Gáborné jogi asszisztens 
 
 
 
  

                                                 
19  Számozását módosította a  2/2003. (II.1.) számú Ö. K. rendelet. Hatályos: 2003. II. 1-től 
20   Beiktatta  a 4/2009. (I.31.) sz. rendelet. Hatályos: 2009. II.1.-től 
 


