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SÁROSPATAK VÁROS KÉPVISELÕ-TESTÜLETE 
 

2/2002. (II.26.) számú 
 

r e n d e l e t e 
 

a települési folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz) győjtésére, 
szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról 

 
(egységes szerkezetben) 

 
 
Sárospatak Város Önkormányzatának Képviselı-testülete a helyi önkormányzatokról alkotott 
1990. évi LXV. törvény 8. §. (1) bekezdésében elıírt köztisztasági és településtisztasági 
feladatkörével összefüggésben és az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl 
szóló 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában, valamint a hulladékgazdálkodásról alkotott 2000. 
évi, XLIII. törvény 56. §-a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a települési 
folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz) győjtésére, szállítására és 
ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról a következı rendeletet alkotja: 
 
A rendelet egységes szerkezetben az ivóvízzel ellátott, de szennyvízcsatorna-bekötéssel még 
nem rendelkezı ingatlantulajdonosokat (használókat) az alábbiak szerint kötelezi a 
közegészségügy és a környezet védelmére: 
 
 

A rendelet hatálya 
 

1. § 
 
(1) A rendelet területi hatálya Sárospatak város közigazgatási területére terjed ki. 
 
(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a folyékony kommunális hulladékot kibocsátó, 
közüzemi szennyvízcsatornára rá nem köthetı ingatlan tulajdonosára, illetıleg az ingatlant 
egyéb jogcímen használóra, valamint a közüzemi szennyvízcsatornával ellátott, de rákötési 
kötelezettségének még eleget nem tett ingatlan tulajdonosára, illetıleg az ingatlant egyéb 
jogcímen használóra, továbbiakban: kibocsátó. 
 
(3) A rendelet tárgyi hatálya folyékony kommunális hulladék egyedi vízzáró 
szennyvízgyőjtıben történı elhelyezésére és a kötelezı közszolgáltatásra (elszállításra és 
ellenırzött végleges elhelyezésre, befogadásra és ártalmatlanításra) terjed ki.  
 
 

Általános rendelkezések 
 

2. § 
 
1(1) A települési önkormányzat jegyzıje (a továbbiakban: jegyzı) közegészségügyi és a 
környezetvédelmi és a vízgazdálkodási jogszabályok megsértése esetén az ingatlanok 
bekötését a tulajdonos költségére elrendeli. 
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(2) Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott ingatlanon a folyékony kommunális 
hulladék kibocsátója köteles egyedi vízzáró szennyvízgyőjtıt építeni építési engedéllyel a 
vízzáróság igazolásával, használatbavételi engedéllyel használatba venni a szennyvíz 
győjtésére és tárolására. 
 
(3) Közüzemi szennyvízcsatornával el nem látott ingatlanok ivóvízbekötése, meglévı bekötés 
bıvítése csak használatbavételi engedéllyel rendelkezı, vízzáró kivitelő beüzemelt 
közmőpótló berendezés megléte esetén végezhetı el. 
 
(4) Alápincézett területek ingatlanainak ivóvízbekötése, meglévı bekötés bıvítése csak 
közüzemi szennyvízcsatornára történı rákötéssel együtt, vagy a rákötés megtörténte után 
végezhetı. 
 
(5) Kibocsátónak a folyékony kommunális hulladék egyedi szennyvízgyőjtıjét (közmőpótló 
berendezés) legalább kéthetenkénti ürítési idıszak figyelembevételével vízzáró kivitelben kell 
megépíteni, illetve átépíteni a közszolgáltatóval is egyeztetett, közútról megközelíthetı 
helyen. 
 
 

A közszolgáltató kijelölése, jogai és kötelességei 
 

3. § 
 
5(1) Sárospatak Város Képviselı-testülete a települési folyékony kommunális hulladék 
győjtésével, szállításával és ellenırzött ártalommentes elhelyezésével kapcsolatos kötelezı 
helyi közszolgáltatási feladatot teljeskörően és valamennyi ingatlan tekintetében az 
önkormányzat által, a jogszabályokban elıírt módon kiválasztott közszolgáltatóval végezteti. 
 
5 (2) A kiválasztott közszolgáltatóval az önkormányzat 3 évre köt közszolgáltatási szerzıdést. 
A közszolgáltató a tevékenység végzésére közremőködıkkel (teljesítési segédekkel) 
szerzıdést köthet, de tevékenységeikért teljeskörő felelısséggel tartozik. 
 
(3) Az 1. §. (1) bekezdés szerinti ellátási területen csak a közszolgáltató és megbízott 
alvállalkozói végezhetik a folyékony kommunális hulladék győjtését, szállítását. 
 
 

4. § 
 
(1) A rendelet végrehajtásának ellenırzése során a közmőves ivóvíz szolgáltatója köteles 
együttmőködni a Polgármesteri Hivatallal. 
A végrehajtáshoz szükséges ivóvíz fogyasztási adatokat a közmőves ivóvíz szolgáltatója a 
közszolgáltató rendelkezésére bocsátja. 
A közszolgáltató ingatlanonkénti nyilvántartásait az ivóvíz szolgáltató nyilvántartásával 
összhangban, azonosítható módon köteles végezni. 
 
(2) A folyékony kommunális hulladékot a közszolgáltató eseti megrendelés útján a 
megrendelés napjától számított 3 napon belül köteles elszállítani. 
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(3) A folyékony hulladék fogadására, ellenırzött minıségi és mennyiségi átvételére a 
közszolgáltató a csatornaközmő szolgáltatójával (továbbiakban: fogadó) külön megállapodást 
köteles kötni. 
 
(4) A közszolgáltató a folyékony kommunális hulladék ellenırzött befogadásáért, 
ártalmatlanításáért a Képviselı-testület - a Zempléni Vízmő Kft. díjkalkulációja alapján - az 
1. számú mellékletben meghatározott folyékony kommunális hulladék elhelyezési díjat 
köteles fizetni fogadó részére. 
 
(5) A települési folyékony kommunális hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatásért kibocsátó a 
2. számú mellékletben megállapított közszolgáltatási díjat köteles fizetni a közszolgáltató 
részére. A díj magában foglalja az elhelyezés díját és az állami támogatás mértékét is. 
 
(6) Közszolgáltató az ellenırzött elhelyezés érdekében köteles az ivóvíz-szolgáltatóval 
azonosítható módon az alábbi adatokat naprakészen, kibocsátónként nyilvántartani: 

- kibocsátó neve, címe 
- elszállított folyékony hulladék mennyisége 
- szállítás idıpontja 
- szállítási számla száma 
- szállítást végzı azonosítási adatai. 

Nyilvántartás alapján közszolgáltató minden évet követı március 31-ig kibocsátónként 
vízmérleget és környezetvédelmi kiértékelést készít, az adatokat összesíti és floppy lemezen a 
Polgármesteri Hivatal rendelkezésére bocsátja, egyeztetett módon. 
 
 

5. § 
 
(1) Polgármesteri Hivatal a nyilvántartás ellenırzésére jogosult. 
 
(2) A közszolgáltató a folyékony kommunális hulladék elszállítására szolgáltatási szerzıdést 
köteles kötni a folyékony kommunális hulladék már meglévı kibocsátójával a közszolgáltatás 
megkezdését követı egy éven belül, az új kibocsátókkal pedig a közszolgáltatás megkezdése 
elıtt. 
A kibocsátók és a közszolgáltató közötti szerzıdés írásbeli megkötéséig a közszolgáltatási 
jogviszony a szolgáltatás igénybevételével jön létre. 
 
(3)A közszolgáltató köteles a szolgáltatás megkezdésérıl és a szolgáltatás megrendelésének 
módjáról a folyékony kommunális hulladékot kibocsátókat részletesen tájékoztatni  a helyben 
szokásos módon. (sajtó, szórólap, kábel-TV, stb.) 
 
 

A települési folyékony kommunális hulladék elhelyezése, ártalmatlanítása 
 

6. § 
 
(1) A települési folyékony hulladék elhelyezésére a közcsatornába be nem kötött ingatlanok 
esetében a városi szennyvíztisztító telepen külön bejárattal rendelkezı fogadó mőtárgy 
szolgál. 
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(2) A folyékony hulladék fogadására alkalmas mőtárgyat a Zempléni Vízmő Kft. 
(Sátoraljaújhely, Kazinczy u. 24.) üzemelteti. 
 
(3) A települési folyékony hulladék győjtése és elszállítása az erre a célra engedélyezett, zárt 
rendszerő, csepegést és szaghatást kizáró eszközzel végezhetı. 
 
(4) A közszolgáltató a fogadó részére köteles a beszállított hulladék eredetét igazolni. 
 
(5) A fogadó nyilvántartást köteles vezetni a beszállított hulladék adatairól. 
A nyilvántartás tartalmazza a hulladék: 

a) mennyiségét 
b) minıségét 
c) eredetét 
d) a beszállítás idıpontját. 

 
(6) A települési folyékony hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatást végzı gépjármő 
vezetıjének külön jogszabály elıírásai szerint az undort keltı anyagok szállítására elıírt 
vizsgával kell rendelkezni. 
 
 

A folyékony kommunális hulladékot kibocsátók feladatai, kötelességei és jogai 
 

7. § 
 
(1) A folyékony kommunális hulladék kibocsátója a közszolgáltatást köteles igénybe venni. 
 
(2) A kibocsátó az ingatlan szennyvízgyőjtıjét köteles környezetvédelmi, közegészségügyi és 
vízgazdálkodási szempontból megfelelı módon használni és rendszeresen üríttetni. 
 
(3) A folyékony kommunális hulladék elszállítását kibocsátó a közszolgáltatónál köteles 
esetenként megrendelni.  A megrendeléskor a közszolgáltató közli a teljesítésének várható 
idıpontját és szállító jármő adatait. 
 
(4) A szennyvíz elszállíttatását a kibocsátó arra jogosulatlan személlyel, vállalkozással nem 
végeztetheti. 
 
(5) A közszolgáltató az elszállított folyékony kommunális hulladék mennyiségét kibocsátó 
részére az elszállítás idıpontjában a jármő rendszámának és a vállalkozás nevének 
feltüntetésével köteles igazolni. 
 
(6) A kibocsátó a folyékony kommunális hulladékot az ingatlanán a 2. §. (5) bekezdés szerinti 
környezetvédelmi, közegészségügyi és vízgazdálkodási szempontból megfelelı 
használatbavételi engedéllyel rendelkezı egyedi zárt szennyvízgyőjtıben köteles győjteni. 
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Értelmezı rendelkezések 
 

8. § 
 
(1) Folyékony kommunális hulladék: (szippantott szennyvíz) az ingatlanon keletkezı és ott 
ideiglenesen elhelyezett, győjtött folyékony kommunális szennyvíz és szennyvíziszap, 
kivéve: a közcsatornába vezetett, valamint a termelési, szolgáltatási tevékenységbıl 
származó, technológiai eredető szennyvizet és szennyvíziszapot és a folyékony veszélyes 
hulladékot. 
 
(2) Települési folyékony kommunális hulladék elszállítására irányuló közszolgáltatás: a 
folyékony kommunális hulladék tárolására szolgáló közmőpótló berendezés kiürítése 
(szippantás) és a folyékony kommunális hulladék elszállítása ártalmatlanítás céljából a kijelölt 
fogadóhelyre, ürítı-állomásra. 
 
(3) Kibocsátó: Sárospatak város közigazgatási területén fekvı, folyékony kommunális 
hulladékot termelı építménnyel beépített, de a szennyvíz közcsatornába be nem kötött 
földrészlet tulajdonosa, használója. 
 
(4) Közüzemi szennyvízcsatornával ellátott az ingatlan, ha az ingatlannal szomszédos 
közterületen, vagy az ingatlanon a szennyvíz bevezetésére (gravitációs vagy kényszer-
áramoltatású bekötés) közüzemi szennyvízcsatorna rendelkezésre áll. 
 
 

A rendelet betartásának ellenırzése és szabálysértési rendelkezések 
 

9. § 
 
(1) Jelen önkormányzati rendelet szabályainak betartását a Jegyzı ellenırzi. A vízzáró 
szennyvízgyőjtı berendezések környezetvédelmi, közegészségügyi és vízgazdálkodási 
szempontból megfelelı használatát és rendszeres ürítését pedig a vízügyi, a 
környezetvédelmi, közegészségügyi, vízgazdálkodási hatóság vizsgálja, vagy szakhatóságként 
jár el, ill. szabálysértési eljárást kezdeményez a közszolgáltató évenkénti adatszolgáltatása 
alapján. 
 
(2) Ezen rendelet szerint kötelezı közszolgáltatás végzésével megbízott közszolgáltató és 
alvállalkozói kötelesek egységes azonosító jelet használni a szállítást végzı jármőveiken. 
 
(3) A közszolgáltató köteles a Jegyzınek jelezni, ha tevékenysége végzése során e rendelet 
megsértését tapasztalja. 
 
7(4) Aki e rendelet 2.§ (1)-(5), 7.§ (1)-(4), (6) bekezdéseit megszegi – amennyiben 
cselekménye nem minısül bőncselekménynek, vagy egyéb súlyosabb szabálysértésnek – „a 
kötelezı szolgáltatások igénybevételére vonatkozó helyi jogszabályok megsértése” 
szabálysértést valósítja meg és 30.000,-Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható. 

 
7(5) Aki az e rendeletben szabályozott kötelezı közszolgáltatások körébe tartozó 
munkálatokat jogosulatlanul végzi, amennyiben cselekménye nem minısül 
bőncselekménynek, vagy egyéb súlyosabb szabálysértésnek „kötelezı közszolgáltatás 
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jogosulatlan végzése” szabálysértést valósít meg és 30.000,-Ft-ig terjedı pénzbírsággal 
sújtható.  

 
(6) A szabálysértés elkövetıivel szemben a Jegyzı jár el. 
 
(7) Környezetvédelmi, közegészségügyi és vízgazdálkodási szempontból az egyedi 
szennyvízgyőjtı berendezés használata ezen rendelet figyelembevételével megfelelı, ha az 
ingatlanról a vízdíjszámítás alapját képezı, illetve az elfogyasztott vízmennyiség legalább 80 
%-a évente igazoltan elszállításra kerül. 
 
(8) A (7) bekezdésben elıírt elemzést a közszolgáltatónak elıször 2002. évre kell elvégezni és 
utána évente. A szolgáltató a vizsgálat eredményérıl a kibocsátót és a Jegyzıt évente március 
31-ig köteles értesíteni. 
 
(9) Közszolgáltató magatartása súlyos szerzıdésszegésnek minısül és a megbízás 
visszavonható, ha a 3. §. (3) bekezdésében foglaltaknak felszólítás ellenére sem tesz eleget. 
 
 

Vegyes rendelkezések 
 

10. § 
 
(1) A közszolgáltatási díjat elsı alkalommal a közszolgáltató kiválasztásakor, ezt követıen 
évente (minden év december 31-ig) a Képviselı-testület állapítja meg a közszolgáltató 
díjkalkulációja alapján. 
 
(2) A közszolgáltató az alkalmazott közszolgáltatói díj mértékérıl és az alkalmazás 
tapasztalatairól az önkormányzat képviselı-testületének legalább évente egyszer tájékoztatást 
ad. 
 
(3) A közszolgáltató díjkalkulációjának készítésekor köteles figyelembe venni a hatályos 
jogszabályokban elıírtakat. 
 
(4) A közszolgáltatási díjat a kibocsátó a közszolgáltatás teljesítését követıen kiállított számla 
alapján azonnal, ill. 8 napon belül átutalással köteles megfizetni. 
 
(5) A lakossági eredető, közmőves csatornahálózattal el nem látott területekrıl összegyőjtött, 
elszállított, kijelölt leürítı helyen igazoltan elhelyezett és ártalmatlanított folyékony 
kommunális hulladék mennyisége után az önkormányzat az állami támogatást megigényli. A 
támogatás mértéke az Országgyőlés által elfogadott költségvetési törvényben költségvetési 
évenként kerül meghatározásra.  
 
(6) A támogatást az (5) bekezdés szerinti lakossági támogatások (díjak) csökkentésére kell 
fordítani. 
 
(7) A díjhátralék a hulladékgazdálkodási törvény szerint adók módjára behajtható.  
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Záró rendelkezések 
 

11. § 
 
(1) Jelen rendelet a közszolgáltató kiválasztásáról hozott határozattal egyidejőleg, 2002. 
március 1-én lép hatályba. 
 
(2) A rendelet hatálybalépésével a Sárospatak Város Önkormányzata Képviselı-testülete által 
alkotott többször módosított 17/1996. (V.31.) számú önkormányzati rendeletének 3. §. (3) 
bekezdése, valamint a 11. §-a hatályát veszti. 
 
(3) A rendelet hatálybalépésével a 27/2001. (XII.18.) számú rendelet 4. §-a hatályát veszti. 
 
10(4) Jelen rendelet a belsı piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK (2006. december 12.) 
európai parlamenti és tanácsi irányelv átültetését szolgálja. 
 
 
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
dr. Komáromi Éva s.k.      Dr. Jánosdeák Gábor s.k. 
        jegyzı                polgármester 
 
 
1Módosította a 18/2002. (XII.17.) számú rendelet, mely 2003. január 1-jén lépett hatályba és 

egyúttal a 2/2002. (II.26.)  számú rendelet 1. és 2. számú melléklete hatályát veszti. 
2Módosította a 24/2004. (XII.21.) rendelet, mely 2005. január 1-jén lép hatályba, ezzel 

egyidejőleg a 28/2003. (XII.16.) rendelet hatályát veszti. 
3Módosította a 30/2005. (XII.20.) rendelet, mely 2006. január 1. napján lép hatályba és 

egyúttal a 24/2004. (XII.21.) rendelet hatályát veszti. 
4Módosította a 18/2006. (XII.18.) rendelet, mely 2007. január 1. napján lép hatályba, ezzel 

egyidejőleg a 30/2005. (XII.20.) rendelet hatályát veszti. 
5Módosította a 6/2007. (II.26.) rendelet, mely 2007. március 1. napján lép hatályba, ezzel 

egyidejőleg a 18/2006. (XII.18.) rendelet hatályát veszti. 
6Módosította a 35/2007. (XII.27.) rendelet, mely 2008. január 1-jén lép hatályba, egyúttal a 

6/2007. (II.26.) rendelet 2-3.§-a, valamint az 1. sz. melléklete hatályát veszti. 
7Módosította a 12/2008. (IV.25.) rendelet, mely a kihirdetés napján lép hatályba. 
8Módosította a 30/2008. (XII. 23.) rendelet, mely 2009. január 1-én lép hatályba. 
9Módosította a 18/2009. (VI. 30.) rendelet, mely 2009. július 1-én lép hatályba. 
10Módosította a 22/2009. (IX: 11.) rendelet, mely kihirdetése napján lép hatályba. 
11Módosította a 37/2009. (XII. 21.) rendelet, mely 2010. január 1-jén lép hatályba. 
12Módosította a 25/2010. (XII. 21.) önkormányzati rendelet, mely 2011. január 1-jén lép 

hatályba 
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121. sz. melléklet a 2/2002. (II.26.) rendelethez 
 
 
 
 
1. A települési folyékony kommunális hulladék győjtésével, szállításával és ártalommentes, 
kijelölt fogadóhelyen történı elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatási díjak 2011. január 1-
jétıl (A díjak az ÁFÁ-val együtt értendık) 
 
 

 A B C 

 Közszolgáltatással ellátott 
terület 

Mőszakilag rendelkezésre 
álló közcsatornára rá nem 
kötött ingatlanok esetén díj 

(Ft/m3) 

Nem közmővesített 
ingatlanok esetén díj 

(Ft/m3) 

1 Sárospatak egyéb területe 2.450.- 1.700.- + támogatás 
2 Apróhomok városrész  1.880.- + támogatás 
3 Rózsás városrész  1.880.- + támogatás 
4 Halászhomok városrész  1.880.- + támogatás 
5 Bálványos városrész  1.880.- + támogatás 
6 Károlyfalva Kisgát dőlı  1.880.- + támogatás 
7 Dorkó városrész  2.100.- + támogatás 

 
 
 
 
 
 


