
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

 

………/……. (……...)   önkormányzati rendelete 

a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 11/2003. (V. 27.) számú rendelet módosításáról 

 
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról alkotott 
2000. évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazása alapján a helyi önkormányzatokról 
szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében, valamint a települési hulladékkezelési 
közszolgáltatási díj megállapításának részletes szakmai szabályairól szóló 64/2008. (III. 28.) 
Kormányrendelet 1. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének 
általános szabályairól alkotott 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Észak-Magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi 
és Vízügyi Felügyelıség véleményének kikérésével a következıket rendeli el:   

 
1. § 

 
 
A települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 
11/2003. (V. 27.) számú rendelet (a továbbiakban: önkormányzati rendelet) 3. §-a helyébe a 
következı rendelkezés lép: 
 
„3. § (1) A hulladékszállítási közszolgáltatással ellátott területen lévı lakás tulajdonosa, 
birtokosa, használója a lakásnál keletkezı települési szilárdhulladék elhelyezésérıl az e 
rendeletben meghatározott módon – kötelezı közszolgáltatás igénybevétele útján – köteles 
gondoskodni, ha a jogszabály, vagy hatósági határozat eltérıen nem rendelkezik. 
 
(2) A 60 literes edény használatára jogosultak az egy fıs, valamint azon két fıs háztartások, 
ahol legalább az egyik fı a 70. életévét betöltötte. A jogosultság megállapítása a 
népességnyilvántartás adatai szerint történik. 
 
(3) A tartósan külföldön tartózkodás igazolására a népességnyilvántartás adatai szolgálnak. 
 
(4) A Sárospatakon állandó lakcímen nyilvántartott, de életvitelszerően nem ott élık esetében 
az életvitelszerő lakóhelyen népességnyilvántartás szerinti tartózkodási hellyel kell 
rendelkezni.   
 
(5) A 60 l-es győjtıedényzetre vonatkozó jogosultságot a fogyasztó írásbeli igénylése alapján 
a település jegyzıje a népességnyilvántartás adatai alapján igazolja a közszolgáltató részére. 
 
(6) A 60 l-es győjtıedényzetet a hétvégi házas üdülıterületen, állandó lakcímmel nem 
rendelkezı fogyasztók nem vehetik igénybe. 
 
 (7) A 60 l-es edényzetre való jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételekben 
bekövetkezett változást a fogyasztó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a település 
jegyzıjéhez.” 

  



  
2. § 

 
Az önkormányzati rendelet 7. § (7) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:  
 
„(7) A családi házzal beépített területeken ingatlanonként legalább egy db 120 l-es DIN EN 
840-1 típusú vagy egy db 60 l-es DIN EN 840-1 típusú győjtıedényzet használata kötelezı.” 
 

3. § 
 

Az önkormányzati rendelet 7. § (8) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép:   
 
„(8) A telepszerő többszintes lakások, valamint jogi személyek esetében a díjfizetés alapja – a 
tárolóedényzet számától függetlenül – a jogosultság alapján kedvezményként biztosított 1 db 
60 l-es vagy 1db 120 l-es hulladékgyőjtı edényzet ürítési díja/lakás.”   

 
4. § 

 
Az önkormányzati rendelet 10/A. § (1) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(1) A kötelezı közszolgáltatás keretében a győjtés és szállítás díjtételei rendszeresített, 
járatba illesztett győjtéső edényzet esetén, lerakótól mért távolságtól függetlenül 2012. január 
1-jétıl 

a) 60 l-es edény hulladékkezelési díja (295,- Ft + (0,75 Ft*X/100)) + ÁFA/ 1 ürítés; 
b) 120 l-es edény hulladékkezelési díja (398,- Ft + (1,5 Ft*X/100)) + ÁFA/ 1 ürítés; 
c) 110 l-es edény hulladékkezelési díja (3980,- Ft + (15 Ft*X/100)) + ÁFA/ 1 ürítés; 
d) 120 l-es ZHK-s (emblémás) zsák (220,- Ft + (1,5 Ft*X/100)) + ÁFA/ db; 
e) lomtalanítás 398,- Ft + ÁFA/fogyasztói hely.” 

 
5. § 

 
Az önkormányzati rendelet 10/A.§ (2) bekezdésében az „(1) bekezdés d) pontjában 
meghatározott díjjal” szövegrész helyébe az „(1) bekezdés e) pontjában meghatározott díjjal” 
szöveg lép.  
 

6. § 
 

Az önkormányzati rendelet 10/A. § (4) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(4) Az (1) és (3) bekezdésben meghatározott díjak magukba foglalják a begyőjtés, a szállítás, 
valamint a deponálás díját. Az (1) bekezdés d) pontjában meghatározott díjtétel az emblémás 
zsák elıállításának és forgalmazásának költségén kívül tartalmazza a begyőjtés, a szállítás, 
valamint a hulladék ártalommentes elhelyezésének díját is.”  

 
7. § 

 
Az önkormányzati rendelet 10/A. §-a kiegészül az alábbi (6) bekezdéssel: 
 
„(6) Az (1) bekezdésben meghatározott X az igénybevételi járulékot (Ft/tonna) jelenti, mely 
értéke: 0, azaz nulla.” 



  
8. § 

 
Az önkormányzati rendelet 13. § (3) bekezdése helyébe a következı rendelkezés lép: 
 
„(3) Aki a rendelet 1. § (4) bekezdését, 3. § (1) és (7) bekezdését, 6. § (4) bekezdésének a./, 
b./, c./, e./, f./ pontjait és 5. bekezdését a 7. § (1), (7), (10), (11), (13), (14), (15) bekezdéseit a 
12. § (1) és (2) bekezdéseit megszegi, vagy kijátssza – ha jogszabály másként nem 
rendelkezik – szabálysértést követ el és 50.000,- Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.”   
 

9. § 
 

Az önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.  
 

10. § 
 

Ezen rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatályba lépését követı napon hatályát 
veszti.  

    

 

        Dr. Komáromi Éva                                                 Aros János    

                  jegyzı                                               polgármester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. melléklet a ……………/…………. (…….) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
 

1. Járatba nem illesztett győjt ıedényzet (konténer) ürítési díja (Ft + ÁFA/ alkalom) 
kommunális hulladék esetén, kezelıközponttól mért távolság függvényében 

 
 

 
  A B C D E  F G H I J 
  5 km 10 km 15 km 20 km 25 km 30 km 35 km 40 km 45 km 50 km 

1. 4 m3 20.190 25.307 30.425 35.542 40.660 45.777 50.895 56.012 61.130 66.247 
2. 5 m3 23.958 29.075 34.193 39.310 44.428 49.545 54.663 59.780 64.898 70.015 
3. 8 m3 35.262 40.380 45.497 50.615 55.732 60.850 65.967 71.085 76.202 81.320 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 
 

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

……./…………. (………..) önkormányzati rendelete 

a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló  

11/2003. (V. 27.) számú rendelet módosításáról 

 
 

Tájékoztatás az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl 
 
 
 
1. A jogszabály-tervezet hatásai  
 
1.1 Társadalmi hatások 
  
A rendeletmódosítás az egy fıs háztartásokat, valamint azon két fıs háztartásokat érinti, ahol 
legalább az egyik fı betöltötte a 70. életévét. Ezen háztartásoknak a közszolgáltatási díj 
vonatkozásában megtakarítást jelent a kisebb mérető edényzet bevezetésével biztosított 
kedvezmény. A kisebb mérető edényzet igénybevétele nem kötelezı jellegő, csak lehetıség, 
és írásbeli igénylés alapján a jogosultság megállapítását követıen vehetı igénybe.   
 
1.2 Gazdasági, költségvetési hatás 
 
A kisebb mérető edényzetre jogosult fogyasztók a kisebb mérető edényzet bevezetése után 
kevesebb közszolgáltatási díjat fizetnek.   
 
1.3 Környezeti, egészségi hatások 
 
A 60 l-es hulladékgyőjtı edényzet súlya és kialakítása miatt az idısebb fogyasztók számára 
könnyebben mozgatható.  
 
1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
 
A jogosultság igazolása jelentıs adminisztratív feladatot jelent a település jegyzıje (a hivatal 
munkaszervezete), valamint a közszolgáltató munkaszervezete részére is. A győjtıedényzet 
méretében létrehozott választási lehetıség az eddigieknél szorosabb együttmőködést igényel a 
fogyasztói nyilvántartás vezetésében, aktualizálásában, fıleg a számlázásokat megelızı 
idıszakokban. Ugyancsak többletfeladatot ró a közszolgáltatóra és a települési 
önkormányzatra az új edényzetek kiosztása, és egyedi azonosítóval történı ellátása, valamint 
a korábbi egyedi azonosítók és edényzetek visszavonása.  
 
 
 
 



 
 
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
hatásai 
 
A közszolgáltató és a tulajdonos önkormányzatok az edényzet őrtartalmában választási 
lehetıséget kívánnak biztosítani a fogyasztók részére, annak érdekében, hogy az elszállított 
hulladék mennyiségéhez igazodóan csökkenjen a jogosultak közszolgáltatásért fizetett díja. A 
rendelet módosításával egy igazságosabb, arányosabb díjfizetési kötelezettség keletkezik.  
 
Amennyiben a rendeletmódosításra nem kerül sor, nincs lehetıség differenciálásra a 
közszolgáltatási díj vonatkozásában.  
 
 
 A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi 
feltételek 
 
Az alkalmazáshoz szükséges feltételek a Polgármesteri Hivatalnál valamint a Közszolgáltató 
Kft-nél rendelkezésre állnak. A 60 l-es edényzetet a közszolgáltató a tulajdonos 
önkormányzatok felmérése alapján vásárolja meg. Az edényzet cseréjét, ill. az új edények 
kiosztását az önkormányzat és a közszolgáltató együttesen biztosítják a településen. Az 
edényzet cseréjének, vagy új edényzet megvásárlásának költsége a fogyasztót terheli.   
 
 
Sárospatak, 2011. december 1.  
 
 
 
                                                                                                     Dr. Komáromi Éva 

                                                                                    jegyzı 
 
 
 
 
 
 
 
 



I N D O K O L Á S 
 

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

………/……. (……...)   önkormányzati rendelete 

a települési szilárdhulladékokkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 11/2003.  

(V. 27.) számú rendelet módosításáról 

 
Általános indokolás 

 
A ZHK. Kft. tagönkormányzatainak többsége 2011. szeptember 30-ai közgyőlésen arról 
döntött, hogy 2012. január 1-jétıl a korábbi Alkotmánybírósági határozatának megfelelıen, a 
közszolgáltató választási lehetıséget biztosítson a fogyasztók részére a győjtıedényzet 
térfogatában, valamint egy igazságosabb teherviselést biztosító díj megállapítását tegye 
lehetıvé. A taggyőlésen a tulajdonos önkormányzatok többségének döntése értelmében 2012. 
január 1-jétıl a teljes szolgáltatási területen bevezetésre kerül a 60 l-es győjtıedényzet, 
melynek igénybevételére az egy fıs háztartások, valamint azon kétfıs háztartások, ahol 
legalább az egyik fı a 70. életévét betöltötte, válna jogosulttá. A jogosultság megállapításának 
alapjául a település népességnyilvántartása szolgál.  
A tartósan külföldön tartózkodás igazolására szintén a népességnyilvántartás adatai 
szolgálnak bizonyítékul.    

A településen állandó lakcímen nyilvántartott, de életvitelszerően nem ott élık esetében 
az életvitelszerő lakóhelyen népességnyilvántartás szerinti tartózkodási hellyel kell 
rendelkezni ahhoz, hogy a település közigazgatási területén élık igénybe vehessék a 
kisebb, 60 l-es hulladékgyőjt ı edényzetet.    

A 60 l-es győjt ıedényzetre vonatkozó jogosultságot a fogyasztó írásbeli igénylése alapján  
a település jegyzıje a népességnyilvántartás adatai alapján igazolja a közszolgáltató 
részére.    

A 60 l-es győjt ıedényzetet a hétvégi házas üdülıterületen, állandó lakcímmel nem 
rendelkezı fogyasztók nem vehetik igénybe.   

  
Részletes indokolás 

 
az 1. §-hoz 

 
A módosítási javaslat 1.§-ában szereplı kiegészítésre, azért van szükség, mert a Zempléni 
Hulladékkezelési Közszolgáltató Kft. tulajdonos önkormányzatainak többségi döntése 
értelmében 2012. január 1-jétıl a település közigazgatási területén bevezetésre kerül a 60 l-es 
győjtıedény. A győjtıedényzet igénybevételének feltételeit, használatának jogosultságát 
szükséges részletesen, egyértelmően meghatározni. A jogalkotás során a 60 l-es edényzet 
használatát az önkormányzat mint kedvezményt biztosítja a jogosultak részére.  
 

a 2. §-hoz 
 
Az önkormányzati rendelet kiegészítésével az ingatlanonként kötelezıen használható 
győjtıedényzet típusai és őrtartalmai vannak rögzítve.  



 
a 3. §-hoz 

 
A 3.§-ban szereplı új rendelkezés megfogalmazására a telepszerő többszintes lakásokban élı 
fogyasztók, valamint jogi személyek esetében a tárolóedényzet számától függetlenül, a 
jogosultság alapján kedvezményként biztosított 60 l-es, és a rendszeresített 120 l-es 
hulladékgyőjtı edényzet utáni díjfizetés módja került meghatározásra.  

 
a 4. §-hoz 

 
A 4. §-ban a járatba illesztett győjtéső edényzetre vonatkozóan a lerakóhelytıl mért 
távolságtól függetlenül kerülnek meghatározásra a kötelezı közszolgáltatás keretében a 
győjtés, a szállítás és a deponálás díjtételei.  

 
az 5. §-hoz 

 
Az 5. §-ban szereplı módosítást (szövegcserés módosítás) a 4. §-ban a győjtıedényzetek 
felsorolásában történt változás indokolja.     

 
a 6. §-hoz 

 
A 6. §-ban megfogalmazott módosítást az (1) bekezdés felsorolásában bekövetkezett változás 
indokolja.  

a 7. §-hoz 
 

A 7. §-ban megfogalmazott kiegészítésre a 10/A. § (1) bekezdésében alkalmazott „X” 
igénybevételi járulék (Ft/tonna) értékének meghatározása miatt van szükség.   

 
a 8. §-hoz 

 
A 13. § (3) bekezdésében a rendeletben szereplı elıírások megszegıivel, ill. kijátszóival 
szemben alkalmazható szabálysértési szankciók megállapítása történt. 
   

a 9. §-hoz 
 

A 10. §-ban a járatba nem illesztett lerakóhelytıl való távolság függvényében meghatározott 
díjtételek kerültek rögzítésre.   

a 10. §-hoz 
 

A módosító rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba. Mivel hatályba lépését követıen 
joghatását kifejti, hatályban tartása nem indokolt, ezért a jogszabály a hatályba lépését követı 
napon hatályát veszti. 
 
 
 


