
 
Üllő Nagyközség Önkormányzatának  

21/2004.(VII.3.) számú Ö.K. rendelete talajterhelési díjról 
egységes szerkezetben a módosításáról szóló  

2/2005.(I.29.) számú, a 37/2008. (XII.27.) számú és a 25/2005.(X.22.) számú Ö.K. 
rendelettel 

 
 
 
 

Üllő Nagyközség Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló – 
többször módosított – 1990. évi LXV. Tv. 16. §. (1) bekezdésében, valamint a 
környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. Tv. ( a továbbiakban: Tv.) 13. § (1) 
bekezdésében, a 21/A.§1 (2) bekezdésében, valamint 26. § (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján a helyi vízgazdálkodási jogkörbe tartozó szennyvízelvezetéshez 
kapcsolódó talajterhelési díj helyi szabályairól az alábbi rendeletet alkotja: 
 
 
 

A rendelet hatálya 
 
 

1.§ A rendelet hatálya kiterjed arra a környezethasználóra, aki Üllő Nagyközség 
Önkormányzatának ( a továbbiakban: önkormányzat) illetékességi területén az engedélyhez 
kötött környezethasználata során a környezet terhelésével járó anyagot bocsát a környezetbe  
( a továbbiakban: kibocsátó) 
 
 

 
A talajterhelési díj alapja 

 
 

2. §.2 (1) A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a 
méréssel igazolt felhasznált , illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján 
meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú 
felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével. 
 
(2) Mérési lehetőség hiányában az átalány a következőképpen kerül meghatározásra: 
 0,9 m3 / fő/ hónap. 

     
     (3)Az (1) bekezdés szerinti díjalap csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, 

amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, 
amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja. 
 
 

 
 

                                                 
1 Módosította a 2/2005.(I. 29.) számú Ö.K. rendelet. Hatályos 2005. I. 29-től. 
2 Módosította a 2/2005.(I. 29.) számú Ö.K. rendelet. Hatályos 2005. I. 29-től. 



 
 

Mentességek 
 
 

3. § Mentesül a díjfizetési kötelezettség alól: 
 

a.) az a természetes személy, aki egyedül él és a bevallás időpontját megelőző évben 
szerzett összes nettó jövedelem alapján számított egy havi átlagjövedelme nem haladja 
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 150 %-át.  
 

b.) az a természetes személy, akinél a saját és vele közös háztartásban élőknek a bevallás 
időpontját megelőző évben szerzett összes nettó jövedelme alapján számított egy havi 
nettó jövedelme nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum 100 %-át. 

 
 
 

Eljárási szabályok 
 

      4. §.3 (1) A talajterhelési díjat a kibocsátó a tárgyévet követő év március 31-éig állapítja meg, 
vallja be és fizeti meg Üllő Nagyközségi Önkormányzat Polgármesteri Hivatalnál vezetett  
11742056-15392141-03920000 számú talajterhelési díj beszedési számla javára. 
 

      (2) A bevalláshoz csatolni kell az elszállíttatott vízmennyiséget igazoló számlák másolatát, 
átalány megállapítása esetén az együtt lakó személyek számáról szóló nyilatkozatot, 
mentességi igény esetén az erre irányuló kérelmet és a közös háztartásban élő személyek 
jövedelemigazolását. 

 
    (3)Első alkalommal a 2004. III. és IV. negyedévi díjfizetési kötelezettségről 2005. március 31-

ig kell bevallást tenni és a megállapított talajterhelési díjat megfizetni. 
 
    (4) Díjfizetési kötelezettség évközi keletkezése és megszűnése (csatorna hálózatra történő rá 

ill. lecsatlakozás, vízfogyasztás keletkezése, megszűnése) esetén a változással érintett (előző 
és új) kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31-ig kell bevallását benyújtania. 
 

 
 

Adatszolgáltatásra vonatkozó szabályok 
 
 
5.§ (1) A kibocsátó  a talajterhelési díjra vonatkozó bevallás mellékleteként az e rendeletben 
szabályozott igazolásokat köteles egyidejűleg benyújtani. 
 
(2) A Gyáviv Kft a kibocsátó valamint az önkormányzati adóhatóság megkeresésére köteles ( 
az adóhatóság részére 15 napon belül, díjmentesen, írásban) nyilvántartása alapján adatot 
szolgáltatni  a következő adatokról: 
 

 
                                                 
3 Módosította a 2/2005.(I. 29.) számú Ö.K. rendelet. Hatályos 2005. I. 29-től. 
 



 
a.)  azon személyekről, akik előtt ki van építve a közcsatorna, de arra     
nem kötöttek rá  
b.) arról, hogy a kiépített szennyvízcsatornára való rákötésnek van-e    
műszaki akadálya 
c.) a szolgáltatott víz m3-ben megjelölt  éves mennyiségéről 
d.) az ivóvíz vezeték meghibásodása következtében elszivárgott víz m3-
ben       megjelölt éves mennyiségéről 
e.) a locsolásra felhasznált víz m3-ben megjelölt mennyiségéről 
 
 
                   
                Záró rendelkezések 

 
 

6.§ (1) Jelen rendelet 2004. július 1-jén lép hatályba. Kihirdetéséről a jegyző gondoskodik. 
 
(2)4 Jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben a környezetterhelési díjról szóló 2003. 
évi LXXXIX. tv., az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv., valamint a közigazgatási 
hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. rendelkezései 
az irányadók. 
 
 (3) 5 E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 
2006/123/EK irányelvnek megfelel. 
 
 
 
Üllő, 2004. június 24. 
 
 
 

Földváriné dr. Kürthy Krisztina s.k.    Vasadi István s.k. 
         Jegyző       polgármester  
 
 

 
Egységes szerkezetbe foglalva 2012.augusztus 31. 
 
Ladányi Ágnes 
 
 
 

 
 
 

                                                 
4 Módosította a 25/2005.(X.22.) sz. Ö.K. rendelet. Hatályos 2005. XI. 1-től. 
5 Beiktatta  a 37/2008. (XII.27.) sz. Ö.K. rendelet. Hatályos: 2008. XII. 27-től. 


