
 

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELİ-ESTÜLETÉ NEK 
 

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

 
a települési folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz) győjtésére, 

szállítására és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló  
2/2002. (II. 26.) rendelet módosításáról 

 
 
 
Sárospatak Város Önkormányzat Képviselı-testülete a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 23. § f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott 
feladatkörében eljárva a következıket rendeli el: 

 
 

1. § 
 
A települési folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz) győjtésére, szállítására 
és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló 2/2002. (II. 26.) 
rendelet 1. mellékletének helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép. 

 
 
 

2. § 
 
Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba, és a hatálybalépését követı napon hatályát 
veszti. 

 

 
 
 
 
 

Dr. Komáromi Éva   Aros János       
          jegyzı polgármester 



 

1. melléklet a ............../.......... (..............) önkormányzati rendelethez 
 
 
 
A települési folyékony kommunális hulladék győjtésével, szállításával és ártalommentes, 
kijelölt fogadóhelyen tör ténı elhelyezéssel kapcsolatos közszolgáltatási díjak 2012. 
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 a 
közszolgáltatás díja (Ft/m3) 

Nem közmővesített 
ingatlanok esetén a 
közszolgáltatás díja 

(Ft/m3) 

1 Sárospatak egyéb területe 2.921.-  2.070,- + támogatás 
2 Apróhomok városrész  2.286,- + támogatás 
3 Rózsás városrész  2.286,- + támogatás 
4 Halászhomok városrész  2.286,- + támogatás 
5 Bálványos városrész  2.286,- + támogatás 
6 Károlyfalva Kisgát dőlı  2.286,- + támogatás 
7 Dorkó városrész  2.540,- + támogatás 



ELİZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 

 

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

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

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

szóló 2/2002. (II. 26.) rendelet módosításáról 
 
 

Tájékoztatás az elızetes hatásvizsgálat eredményérıl 

 

1. A jogszabály-tervezet hatásai  

1.1 Társadalmi hatások 

A rendeletmódosítás Sárospatak város közigazgatási területén lakással rendelkezı, és lakást 
használó állampolgárokat érinti.  

1.2 Gazdasági, költségvetési hatás 

A rendeletmódosításban megfogalmazott 2012. évi díjtételek a kötelezı közszolgáltatást 
igénybevevıkre nagyobb anyagi terhet ró. A szolgáltató által javasolt díjtételek átlagosan 20 
%-os emelkedést tartalmaznak, melyek magukban foglalják a 27 %-os Általános Forgalmi 
Adót is.    

1.3 Környezeti, egészségi hatások 

A közszolgáltatás igénybevételét a köztisztaság és településtisztaság megırzése, valamint a 
környezet védelme teszi szükségessé.    

1.4. Adminisztratív terheket befolyásoló hatások 

A közszolgáltató rendelkezik közszolgáltatáshoz szükséges feltételekkel. Az önkormányzat 
gondoskodott a kötelezı közszolgáltatás megszervezésérıl, melyet a közigazgatási területen 
élı ingatlantulajdonosok, használók kötelesek igénybe venni.  

2. A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható 
hatásai 

A 2012. évi díjtételek rendeletben történı maghatározására azért van szükség, mert a 
közszolgáltató írásban kezdeményezte a 2012. január 1-jétıl érvényes díjtételek 
megállapítását, költségelemzés alapján.     

 

 



A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek 

A kötelezı közszolgáltatáshoz szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek a 
Közszolgáltató Kft-nél rendelkezésre állnak. A közszolgáltatást igénybe vevıkrıl a 
közszolgáltató nyilvántartást vezet, mely nyilvántartás alapjául szolgál a talajterhelési díj 
megállapításának. A képviselı-testület által megállapított díjakat az elvégzett szolgáltatás 
alapján, eltérı megállapodás hiányában utólag kell megfizetni.  

Sárospatak, 2011. december 5.  

 

 

                                                                                                     Dr. Komáromi Éva 

                                                                                    jegyzı 

 

 

 

 

 

 

 

 



I N D O K O L Á S 

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISEL İ-TESTÜLETÉNEK 

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

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

szóló  2/2002. (II. 26.) rendelet módosításáról 
 

Általános indokolás 

Az egyes helyi közszolgáltatások kötelezı igénybevételérıl alkotott 1995. évi XL. törvény és 
a hulladékgazdálkodásról alkotott 2000. évi XLIII. törvény, valamint a helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény, a települési folyékony kommunális 
hulladék (szippantott szennyvíz) győjtésére, szállítására és ártalmatlanítására szervezett 
kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló 2/2002. (II. 26.) rendelet 1. számú mellékletében 
táblázatban összefoglalva kerültek meghatározásra a kötelezı közszolgáltatás díjtételei az 
elmúlt években. A képviselı-testület a közszolgáltató által elıterjesztett javaslat alapján 
rendeletben kell, hogy megállapítsa a következı évben alkalmazandó díjtételeket. A 
közszolgáltató az elıterjesztésében arra törekedett, hogy a mőszakilag rendelkezésre álló 
közcsatornára eddig rá nem kötött ingatlanok tulajdonosait, használóit ösztönözze a 
közcsatornára való rákötésre. A rendeletalkotás és a díjtételek magállapításának elmaradása a 
közszolgáltató munkáját ellehetetlenítheti.    

Részletes indokolás 

az 1. §-hoz 

A települési folyékony kommunális hulladék (szippantott szennyvíz) győjtésére, szállítására 
és ártalmatlanítására szervezett kötelezı helyi közszolgáltatásról szóló rendelet 1. számú 
mellékletében táblázatos formában szerepelnek a mőszakilag rendelkezésre álló, 
közcsatornára rá nem kötött ingatlanok, valamint a nem közmővesített ingatlanok esetében 
2012. január 1-jétıl alkalmazandó díjtételei.   

a 2. §-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. 

 

 

 


