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J A V A S L A T  
                                    -   a Képviselı-testületnek   - 
  

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 28/2013. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról     

 
Tisztelt Képviselı-testület! 
 
A Képviselı-testület a 2013. december 13-án megtartott ülésén fogadta el a települési 
hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló önkormányzati rendeletet.  
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Fıosztálya illetékes 
törvényességi felügyelıjével egyeztetés történt, mely szerint az elfogadott önkormányzati 
rendelet 20. § (4) bekezdése „A szolgáltatás szünetelése esetén a fogyasztó a közszolgáltató 
részére – az általa fenntartott tárgyi és humánerıforrás állandó költségeinek a megtérítése 
érdekében – az ürítési díj felének megfelelı rendelkezésre állási díjat köteles fizetni” 
ellentétes a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alábbi rendelkezéseivel: 
 
„47. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyéves díjfizetési idıszakra, 
általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni.   
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj egytényezıs vagy kéttényezıs díjként 
állapítható meg.  
(3) A kéttényezıs díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.   
47/A. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmő-
szabályozási Hivatal (a továbbiakban : Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter 
rendeletben állapítja meg.” 
 
Fentiek alapján szükséges hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendelet 20. § (4) 
bekezdését.  
 
Javaslom a Tisztelt Képviselı-testületnek, hogy a mellékelt rendelettervezetet tárgyalja meg, 
és döntsön a rendeletmódosítás elfogadásáról.   
 
Sárospatak, 2014. március 17.      
 
Készítette: Törökné Hornyák Rita  
                  vezetı-tanácsos  
 
 
                                                                                                      dr. Vitányi Eszter  

 
 



 
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK  

……./2013.(…………..) önkormányzati rendelete 
a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 28/2013. (XII. 17.) 

önkormányzati rendelet módosításáról  
 

Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 
törvény 35.§-ában, a 39.§ (2) és (5) bekezdésében, 88.§ (4) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 13. § 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következıket rendeli el:  

 
1. § 

 
Hatályát veszti a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 28/2013. 
(XII. 17.) önkormányzati rendelet 20. § (4) bekezdése.  

 
2. § 

 
Ez a rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba és hatályba lépését követı napon 
hatályát veszti.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

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

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 28/2013. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

 
1. A jogszabály-tervezet hatásai  
1.1 Társadalmi hatások 
A rendeletalkotás oka a magasabb szintő jogszabálynak való megfelelés, így ezen hatások 
nem értékelhetıek. 
1.2 Gazdasági, költségvetési hatás 
A rendelettervezetnek költségvetési hatása nincsen, mivel a rendelet alkalmazásához sem 
kapcsolódnak költségvetési kiadások. 
1.3 Környezeti, egészségi hatások 
A rendeletalkotásnak környezeti, egészségi hatásai nincsenek.  
1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 
A rendeletalkotásnak adminisztratív terheket befolyásoló hatása nincs.  
2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
hatásai 
A jelenleg hatályos helyi rendelet 20. § (4) bekezdésének hatályban tartása esetén a helyi 
rendeletünk ellentétessé válna más jogszabállyal, ezzel sértené az Alaptörvény 32. cikkének 
(3) bekezdését. 
A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 
A rendelethez szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek rendelkezésre 
állnak.  
 
Sárospatak, 2014. március 17.  
                                                                                                 
 
 
 
                                                                                                                dr. Vitányi Eszter                                                                                           
                                                                                                                         jegyzı



I N D O K O L Á S 
SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

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

a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás ellátásáról szóló 28/2013. (XII. 17.) 
önkormányzati rendelet módosításáról  

  
Általános indokolás 

 
A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Törvényességi Fıosztálya illetékes 
törvényességi felügyelıjével egyeztetés történt, mely szerint az elfogadott önkormányzati 
rendelet 20. § (4) bekezdése „A szolgáltatás szünetelése esetén a fogyasztó a közszolgáltató 
részére – az általa fenntartott tárgyi és humánerıforrás állandó költségeinek a megtérítése 
érdekében – az ürítési díj felének megfelelı rendelkezésre állási díjat köteles fizetni” 
ellentétes a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény alábbi rendelkezéseivel: 
 
„47. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat egyéves díjfizetési idıszakra, 
általános forgalmi adó nélkül számított egységnyi díjtételek szerint kell meghatározni.   
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díj egytényezıs vagy kéttényezıs díjként 
állapítható meg.  
(3) A kéttényezıs díj rendelkezésre állási díjból és ürítési díjból áll.  
47/A. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjat a Magyar Energetikai és Közmő-
szabályozási Hivatal (a továbbiakban : Hivatal) javaslatának figyelembevételével a miniszter 
rendeletben állapítja meg.” 
 
Fentiek alapján szükséges hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendelet 20. § (4) 
bekezdését.  
 

 
Részletes indokolás 

 
az 1. §-hoz 

 
Szükséges hatályon kívül helyezni az önkormányzati rendelet 20. § (4) bekezdését.  
 

a 2. §-hoz 
 

A módosító rendelet a kihirdetését követı napon lép hatályba. Mivel hatályba lépését 
követıen joghatását kifejti, hatályban tartása nem indokolt, ezért a jogszabály a hatályba 
lépését követı napon hatályát veszti. 
 

 
 
 
 


