
Szécsény Város Önkormányzata Képviselı-testületének 
29/2001.(XII.18.) önkormányzati rendelete 

 a helyi hulladékgazdálkodásról  
 

(A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 
 
Szécsény Város Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. 
évi LXV. törvény 63/A § (e) pontjában foglalt, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. 
évi XLIII. törvény 23. §-ában kapott felhatalmazás alapján a helyi önkormányzati 
hulladékgazdálkodási feladatkörbe tartozó, a köztisztasággal és a településtisztasággal 
összefüggő – közszolgáltatás útján megvalósuló – közfeladatok ellátására a következő 
rendeletet alkotja.   
 

I. FEJEZET 
Általános rendelkezések 

1. § 
 
Szécsény Város Önkormányzata kötelezően ellátandó közszolgáltatásként az ingatlan 
tulajdonosoknál keletkező települési szilárd hulladék kezelésére hulladékkezelési 
közszolgáltatást (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn. 
 

2. § 
 
(1)1 A hulladékszállítás, kezelés közszolgáltatást a Bátonyterenyei BÁVÜ Városüzemeltetési 

Nonprofit Kft. (3070 Bátonyterenye, Kossuth út 2.) végzi. 
  
(2)2  A hulladéklerakásra és ártalmatlanításra kijelölt hulladéklerakó-telep Bátonyterenye 

Város Önkormányzata tulajdonát képező Bátonyterenye Gyula-aknai hulladéklerakó 
(Bátonyterenye 0195/2 hrsz.). 

 
(3)3 A közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtés bevezetésének elősegítésére – a 

fokozatosság elvének figyelembevételével – az önkormányzat által kijelölt területen 
hulladékudvart létesít és tart fenn. 

 
(4) Az önkormányzat Képviselő-testülete a közszolgáltatóval a hulladék begyűjtésére és 

ártalmatlanítására szerződést köt. 
 

3. § 
 
A közszolgáltatással ellátott terület Szécsény város közigazgatási területe, beleértve 
Benczúrfalva és Pösténypuszta városrészeket is. 

 
4.  § 

 
(1)  A közszolgáltatást minden ingatlan tulajdonosa köteles igénybe venni, és a 

közszolgáltatási díjat fizetni. 
 
                                            
1 Módosította a 8/2014.(V.30.) rendelet. Hatályos: 2014. június 1-jétől. 
2 Módosította a 8/2014.(V.30.) rendelet. Hatályos: 2014. június 1-jétől. 
3 Módosította a 21/2007.(VII.11.) rendelet. Hatályos: 2007. augusztus 1-jétől. 
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(2)4 Gazdálkodó szervezet a gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett, nem 
elkülönítetten gyűjtött, nem hasznosított vagy ártalmatlanított hulladéka tekintetében 
köteles a közszolgáltatás igénybevételére, az alábbi esetek kivételével: 
a.) A környezetvédelmi felügyelőség által engedélyezett – hulladék ártalmatlanítására 

alkalmas – hulladékkezelési berendezéssel, létesítménnyel rendelkeznek és a 
jogszabályokban meghatározott feltételekkel, megfelelő hasznosító, vagy 
ártalmatlanító eljárás alkalmazásával a tevékenységük során képződött hulladékuk 
ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben gondoskodnak. 

b.) A hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségét a kötelezett az 
erre feljogosított és engedéllyel rendelkező hulladékkezelőnek történő átadással, a 
kezelés költségeinek megfizetésével teljesíti. 

 
(3)5 Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a gazdasági 

tevékenységével összefüggésben keletkezett települési hulladékának kezeléséről, a 
közszolgáltatás keretében nyújtott települési hulladékkezelés – környezetvédelmi 
felügyelőség által igazoltan – környezeti szempontból a hulladékkezelésről szóló 
jogszabályban meghatározottaknál lényegesen kedvezőbb megoldással történik. 

 
(4)6 A gazdálkodó szervezet vezetője köteles a közszolgáltatónak bejelenteni, ha a 

hulladékkezelésről saját maga nem tud gondoskodni. 
A bejelentést a mentességre okot adó körülmény megszűnését követő 15 napon belül kell 
megtenni. 

 
(5)7 Az az ingatlan tulajdonos, akinek települési hulladéka keletkezik,  de az ingatlana 

egyidejűleg telephelyül vagy fióktelephelyül szolgál, köteles a települési hulladékát a 
gazdálkodó szervezetnek, az ingatlanon folytatott tevékenysége során keletkezett 
hulladékától elkülönítetten gyűjteni, és arra közszolgáltatást igénybe venni. 

 
5. § 

 
Az ingatlantulajdonos a rendszeresített hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező 
igénybevétele mellett, az ingatlanán keletkező alkalmi, vagy mérete miatt a közszolgáltatás 
keretében nem szállítható települési hulladékát, évente két alkalommal 2-2 m3 mennyiségig 
hulladék kísérő jeggyel maga is elszállíthatja a kijelölt ártalmatlanító helyre. 
 

6. § 
E rendelet alkalmazásában: 
 
1. Települési hulladék: a háztartásokból származó szilárd hulladék illetőleg a háztartási 
hulladékhoz hasonló jellegű, és összetételű, azzal együtt kezelhető más hulladék. 
 
2. Hulladékkezelési közszolgáltatás: a települési hulladék rendszeres gyűjtésére, 
elszállítására, esetleges hasznosítására irányuló közszolgáltatás, amely a kijelölt 
közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületeken vagy az 
ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott hulladék 
ártalmatlanítására irányul. 

                                            
4 Beiktatta a 17/2004.(X.5.) rendelet. Hatályos: 2004. október 15-től 
5 Beiktatta a 17/2004.(X.5.) rendelet. Hatályos: 2004. október 15-től 
6 A bekezdés számozását módosította a 17/2004.(X.5.) rendelet. Hatályos: 2004. október 15-től 
7 A bekezdés számozását módosította a 17/2004.(X.5.) rendelet. Hatályos: 2004. október 15-től 
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3. A hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevétele: az élővilág és az emberi 
egészség védelmében bevezetett olyan alkotmányos rendelkezés, amely alól közösségi 
érdekből egyetlen ingatlan tulajdonosnak, vagy települési hulladéktermelőnek sem adható 
indokolatlan felmentés. 
 
4. Ingatlan tulajdonos: az ingatlan tulajdonosa a lakásingatlan tulajdonosok közössége 
(társasházak, lakásfenntartó szövetkezet, továbbiakban együtt: társasház), az ingatlan 
használója. 
 
5. Települési hulladékkísérő jegy: Települési hulladékkísérő jegy: a hulladék lerakó telep 
üzemeltetője által kibocsátott, 60 napig érvényes, sorszámozott nyomtatvány, mely a hulladék 
szabályos szállítását és elhelyezését szolgálja. 
    

II. FEJEZET 
A közszolgáltatás rendje és módja 

7. § 
 
(1) A hulladék összegyűjtése, elszállítása hetente egyszer, a rendelet 1. számú mellékletében 

meghatározott ütemezés szerint, és gyakorisággal, lehetőleg a hét azonos napján történik. 
Amennyiben a gyűjtés napja ünnepnap, a közszolgáltató köteles az elszállítást az 
ünnepnapon, vagy az érintettek előzetes értesítése mellett a megelőző, vagy a következő 
napon a tulajdonosok (használók) tájékoztatása mellett elvégezni. A tájékoztatás a 
közszolgáltató feladata. 

(2) Amennyiben a hulladék összegyűjtésére az esedékes napon műszaki hiba miatt nem kerül 
sor, úgy a közszolgáltató köteles azt az akadály elhárítását követően haladéktalanul, 
lehetőség szerint a következő napon a tulajdonosok (használók) tájékoztatása mellett 
elvégezni. A tájékoztatás a közszolgáltató feladata. 

 
 8. § 

 
(1) A közszolgáltatás igénybevételénél az irányadó hulladéknorma 3 l/fő/nap. 
 
(2)8 A közszolgáltatás során kizárólag az alábbi szabványos tárolók használhatók: 

a.) a mindenkori szolgáltató által rendszeresített, sorszámozott emblémával ellátott – 
120 l-es szabványtároló 

b.) a mindenkori szolgáltató által rendszeresített, sorszámozott emblémával ellátott – 
1100 l-es szabványtároló 

c.) a mindenkori szolgáltató által rendszeresített, emblémával ellátott 80 l-es műanyag 
zsák. 

 
(3)9   
 
(4)  A rendszeresített köztisztasági zsákos szállítás csak kiegészítő módként alkalmazható.  
 
(5) A földszint + 3 szintes lakótelepi épületek esetén 1100 literes szabványos tároló 

alkalmazható. 
 

                                            
8 Módosította a 23/2005.(IX.08.) rendelet.  Hatályos: 2005. szeptember 8-tól. 
9 Hatályon kívül helyezte a 23/2005.(IX.08.) rendelet.2005. szeptember 8-tól. 
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(6)  A (2) bekezdésben felsorolt gyűjtőedényeknek megfelelő mennyiségben történő 
beszerzéséről – a közszolgáltatást igénybe vevő megrendelése alapján – felmerülő 
költségek (beszerzési díj, szállítási költség) megtérítése ellenében a közszolgáltató 60 
napon belül köteles gondoskodni. A tároló edények folyamatos tisztántartása az ingatlan 
tulajdonosának a feladata. 

 
(7)  A használatra – külön bérleti szerződés alapján, bérleti díj ellenében – rendelkezésre 

bocsátott gyűjtőedények karbantartását, felújítását és szükség szerinti kicserélését a 
közszolgáltató végzi, a hozzá beérkezett jelzés alapján. A szolgáltatás díjmentes, ha a 
cserét a gyűjtőedény rendeltetésszerű használata során bekövetkezett elhasználódás teszi 
szükségessé. 

 
(8)  A gyűjtőedények a szállítást megelőző nap 20 órától, a szállítás napján legkésőbb 6 óráig 

helyezhetők ki, és a szállítás napján 20 óráig tarthatók közterületen. 
Kivételt képez ez alól a géppel mozgatható konténeres szabványos tároló. A 
rendszeresített köztisztasági zsák csak megfelelően bekötve helyezhető ki a közterületre. 

 
(9)  A tároló edénybe tilos mérgező, veszélyes, robbanó vagy olyan hulladékot rakni, amely a 

kiürítéssel foglalkozó dolgozók egészségét, testi épségét vagy életét veszélyezteti, vagy 
begyűjtése során a gépkocsi műszaki berendezésében rongálódást idézhet elő, 
ártalmatlanítása során veszélyezteti a környezetet, vagy az ártalmatlanító telep műszaki 
berendezéseit. 

 
(10) Ha a közszolgáltató dolgozói azt észlelik, hogy a tárolóban olyan anyagot, tárgyat 

helyeztek el, mely nem minősül települési hulladéknak, úgy ezt nem szállítják el. 
 
(11) Ha a gyűjtőedény olyan nedves hulladékot tartalmaz, amely az edényben 

összetömörödött, vagy befagyott, vagy a benne lévő hulladékot úgy összepréselték, 
hogy az elhelyezett hulladék összsúlya  meghaladja a terhelhetőséget, - emiatt a tárolót 
az előírt módon kiüríteni nem lehet – a tulajdonos köteles a visszamaradt hulladékot, 
illetve a ki nem üríthető tárolót szabályszerűen kiüríteni, használhatóvá tenni. 
A gyűjtőedények ürítése vagy a szállítás során kiszóródott hulladék feltakarításáról a 
közszolgáltató haladéktalanul köteles gondoskodni. 

 
III. FEJEZET 

A szerződésre vonatkozó rendelkezések 
9. § 

 

(1)  A közszolgáltatás megkezdéséről, ellátásának rendjéről és módjáról a közszolgáltató és az 
ingatlan tulajdonos ezzel összefüggő jogairól és kötelezettségeiről, valamint a 
közszolgáltatásra vonatkozó szerződés egyes tartami elemeiről – e rendelet szerint – az 
ingatlan tulajdonosokat a közszolgáltató írásban köteles értesíteni. 

 
(2) Az ingatlan tulajdonosának a közszolgáltató felé – kiküldött írásbeli értesítés tartalmának 

megfelelően – annak kézhezvételét követő 15 napon belül nyilatkozni kell. A társasházak 
esetén a nyilatkozattétel a társasház képviselőjét terheli. 

 
(3) A nyilatkozat elmaradása esetén a közszolgáltató 8 napos határidővel köteles felhívni a 

tulajdonost ismételt nyilatkozattételre.10 

                                            
10 Második mondatot hatályon kívül helyezte a 17/2012.(V.30.) rendelet. Hatálytalan: 2012. május 31-től. 
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(4) A közszolgáltatásra vonatkozó szerződés az értesítésben foglalt tartalommal a 
nyilatkozatot követően, a közszolgáltatás igénybevételével jön létre. 

 
(5) A közszolgáltatási szerződés akkor is létrejön, ha közszolgáltató igazolja, hogy az 

ingatlan tulajdonosának a közszolgáltatást felajánlotta és a rendelkezésre állást is 
igazolta. 

 
(6) A tulajdonos személyében bekövetkezett változást a régi tulajdonos köteles 15 napon 

belül bejelenteni a közszolgáltatónak. A bejelentés napjáig a közszolgáltatás díja a régi 
tulajdonost terheli. 

 
10. § 

 
(1)  A beépítetlen ingatlan tulajdonosa írásban kérheti a közszolgáltatótól a kötelező 

közszolgáltatás igénybevételének szüneteltetését mindaddig, amíg az ingatlanon 
települési hulladék nem keletkezik. 

 
(2)  A közszolgáltatás szüneteltetését távolléte idejére, az a tulajdonos is kérheti, aki legalább 

60 napig megszakítás nélkül nem tartózkodik ingatlanán, és az ingatlant más nem 
használja. 

 
(3)  Az (1)-(2) bekezdésben megjelölt esetekben a közszolgáltató a kérelemre a beérkezéstől 

számított 15 napon belül köteles nyilatkozni és a díjfizetési kötelezettség alóli 
mentességet biztosítani. 

 
IV. FEJEZET 

11. §11 
 

A díj fizetésének feltételei és szabályai 
12. § 

 
(1)  Az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltatás díját havonta utólag köteles megfizetni a 

közszolgáltatónak. 
 
(2)  A díjfizetési kötelezettség a közszolgáltató, vagy megbízottja által átadott számla alapján 

teljesíthető. Az ingatlan tulajdonos és a közszolgáltató más fizetési módban is 
megállapodhat (banki átutalás, csekk, stb.) 

 
(3)  A közszolgáltatás díját tartalmazó számla adataival, illetve összegszerűségével 

kapcsolatban a tulajdonos a közszolgáltatónál kifogást emelhet, melynek a számla 
kiegyenlítésével kapcsolatban halasztó hatálya nincs. 

 
(4)  Az írásban tett kifogásra a közszolgáltató 30 napon belül írásban köteles válaszolni. Ha a 

közszolgáltató a túlszámlázással egyetért, a túlszámlázott összeget 15 napon belül köteles 
visszafizetni. 

 
(5)  A közszolgáltató vagy megbízottja a díjhátralék keletkezését követ 30 napon belül 

felhívja az ingatlan tulajdonost közszolgáltatási díj fizetési kötelezettség elmulasztására, 

                                            
11 Hatályon kívül helyezte a 3/2013.(I.30.) rendelet. Hatálytalan: 2013. február 1-jétől. 
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és felszólítja annak 15 napon belüli teljesítésére. 
(6)12  A felszólítás eredménytelensége esetén a díjhátralék keletkezését követő 90. napot 

követően a közszolgáltató - a felszólítás megtörténtének igazolása mellett - a díjhátralék 
adók módjára történő behajtását a Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál kezdeményezi. 

 
Kedvezmények 

13. §13 
 

14. §14 
 

15. § 
 
(1)  A közszolgáltató azok részére, akik igazolhatóan és ellenőrizhetően a hulladéktároló 

edénybe szerves hulladékot nem helyeznek el, annak komposztálásáról saját ingatlanukon 
belül gondoskodnak, az első évben a szolgáltatás díjából 10 %, a második évtől 15 %, a 
negyedik évtől 20 % kedvezményben részesülnek. 

 
(2)  A komposztálási díjkedvezmény igénybe vételére kiegészítő szerződést kell kötni. Ebben 

rögzíteni kell, hogy a kedvezményezett lehetővé teszi a közszolgáltatónak, hogy a 
komposztálást az a helyszínen ellenőrizze. 

 
(3)  Az a kedvezményezett, aki a szerződésben vállaltak ellenére, két alkalommal megtartott 

helyszíni ellenőrzés vagy hulladék összetétel vizsgálat során is megállapíthatóan 
megszegte a komposztálás szabályait, edényébe komposztálható anyagot rakott, a 
tárgyévben igénybevett kedvezményének összegét, de minimum 6 hónap díjkedvezményt 
a közszolgáltató által kibocsátott számlán, 15 napon belül egy összegben köteles 
visszafizetni. Ilyen esetben a kedvezményre jogosító szerződést a közszolgáltató 
egyoldalúan felbonthatja.  

 
(4)15  Az a személy, akit az intézkedésre jogosult hatóság eljárását követően 

környezetvédelmi, köztisztasági, hulladékgazdálkodási ügyben helyszíni bírsággal, vagy 
jogerős közigazgatási bírsággal sújtottak, ingatlanára vonatkoztatva 5 évig e rendeletben 
szabályozott kedvezmények igénybevételére nem jogosult. 

 
(5)  Az (1) bekezdésben meghatározott kedvezményt a 14. § (1) bekezdésében meghatározott 

jogosultak esetében úgy kell biztosítani, hogy az az általuk, a 14. § (1) bekezdés szerinti 
kedvezménnyel számított ténylegesen fizetendő díjból kerüljön elengedésre. 

 
15/A. §16 

Adatszolgáltatás, személyes adatok kezelése 
 
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévő ingatlan tulajdonosának 

személyi adataira vonatkozóan kötelezően adatot kell szolgáltatnia a Közszolgáltató 
részére a kötelező közszolgáltatásba történő bevonásról szóló értesítéssel egyidejűleg. 

 

                                            
12 Módosította 3/2013.(I.30.) rendelet. Hatályos: 2013. február 1-jétől. 
13 Hatályon kívül helyezte a 21/2007.(VII.11.) rendelet 2007. augusztus 1-től. 
14 Hatályon kívül helyezte a 21/2007.(VII.11.) rendelet 2007. augusztus 1-től. 
15 Módosította 3/2013.(I.30.) rendelet. Hatályos: 2013. február 1-jétől. 
16 Beiktatta a 17/2004.(X.15.) rendelet. Hatályos: 2004. október 15-től. 
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(2) A Közszolgáltató az ingatlan tulajdonos személyi adatait (név, születési hely és idő, anyja 
neve, lakcím) jogosult nyilvántartani és kezelni. 

 
(3) A Közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a közszolgáltatási feladatai 

ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlanoknak 
nem továbbíthatja, adhatja át. 
Az adatfelhasználás során a személyes adatok védelméhez fűződő jogok nem sérülhetnek. 

 
(4) A közszolgáltatási kötelezettség megszüntetését követően a személyes adatokat 

nyilvántartásból 5 napon belül kell törölnie/megsemmisítenie a Közszolgáltatónak. 
Szolgáltatási díj tartozás fennállása, meg nem fizetése esetén a köztartozás behajtásáig, 
illetve a végrehajtás elévüléséig tarthatja nyilván a személyes adatokat a Közszolgáltató. 

 
(5) A Közszolgáltató külön intézkedésében jelöli ki a személyes adatok kezelésére 

jogosult/felelős személyt és határozza meg a nyilvántartás formáját, módját, valamint a 
szabályait, amely kizárja a jogosulatlanok betekintésének lehetőségét. 

 
(6) 17 
 
(7) A Közszolgáltató a (2) bekezdésben felsorolt személyes adatok pontosítása, kiegészítése 

céljából adatszolgáltatást kérhet Szécsény Város jegyzőjétől. 
Az adatszolgáltatás díját a vonatkozó hatályos jogszabály állapítja meg. 

 
 
 

V. FEJEZET 
A közterületek tisztántartása 

16. § 
 
(1)  A közterületeken rendszeresen keletkező hulladékok gyűjtéséről, kezeléséről az 

önkormányzat a közszolgáltatón keresztül, külön szerződésben foglaltak szerint 
gondoskodik.  

 
(2)18  A közterületre illegálisan kihelyezett hulladékok összegyűjtéséről, elszállításáról a 

közszolgáltató az önkormányzat hivatalának rendelkezése alapján, 5 munkanapon belül 
köteles gondoskodni. 

 
VI. FEJEZET 

A hulladékok szállításának különös szabályai 
17.§ 

   
(1)  Az az ingatlan tulajdonos, aki az ingatlanán keletkező települési hulladékának 

elszállításáról, elhelyezéséről e rendelet 5. §-ában foglaltak szerint maga is gondoskodik, 
azt csak: 
a.)19 Zárt, leponyvázott konténeres, vagy leponyvázott platós szállító járművel 

rendelkező, erre jogosult cég, vállalkozás igénybevételével, vagy 3 m3 

hulladékmennyiségig saját szervezésben, szóródás mentesen lekötött zsákban (nem 

                                            
17 Hatályon kívül helyezte a 17/2012.(V.30.) rendelet. Hatálytalan: 2012. május 31-től. 
18 Módosította a 3/2013.(I.30.) rendelet. Hatályos: 2013. február 1-jétől. 
19 Módosította a 3/2013.(I.30.) rendelet. Hatályos: 2013. február 1-jétől. 
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rendszeresített köztisztasági zsák) 
b.)  a köztisztasági közszolgáltatótól történő többletszolgáltatási megrendelésével (pl.: 

alkalmi konténerrendelés) 
c.)  közszolgáltató által szervezett lomtalanítás során, hirdetményben kijelölt helyre 

történő kihelyezéssel gondoskodhat. 
 
(2)- (3)20  
 

VII. FEJEZET 
A kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos rendelkezések 

18. § 
 
(1)21 A települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a 

környezetvédelmi hatóság feladata. 
 
(2)-(3)22    
 

VIII. FEJEZET 23 
19.§ 

 
 

IV. FEJEZET 
Vegyes, átmeneti és hatályba léptető rendelkezések 

20.§ 
 
(1)  E rendelet hatályba lépését megelőzően kötött szerződések 2002. január 1. napján 

megszűnnek, kivéve ha azt a szerződő felek a Hgt.-ben és a külön jogszabályokban 
meghatározott feltételeknek és tartalomnak megfelelően módosították. 

 
(2)  A 2001. január 1. előtt a felek által megkötött szerződések esetében, megszűnésükig vagy 

a felek általi módosításukig a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott díj az 
alkalmazható legmagasabb díj. 

 
(3) A közszolgáltató köteles az új szerződési feltételekről, a megváltozott kötelezettségekről 

és díjakról az ingatlantulajdonosokat tájékoztatni. 
 

21. § 
 

(1) Ez a  rendelet 2002. január 1-én lép hatályba. 
 
(2)  E rendelet 8. §-ában felsorolt gyűjtőedényeket 2002. július 1-től kell kötelezően 

alkalmazni. A nem szabványos edények legkésőbb 2002. június 30-ig használhatóak. Az 
egységnyi díjtételt valamint az alkalmazható tárolóedények ürítési díját a 3. számú 
melléklet tartalmazza. 

(3) Azok a gazdálkodó szervezetek, melyek hulladékaik kezeléséről – a közszolgáltatástól 
magasabb színvonalon gondoskodni nem tudnak, e rendelet hatályba lépésétől számított 

                                            
20 Hatályon kívül helyezte a 3/2013.(I.30.) rendelet. Hatálytalan: 2013. február 1-jétől. 
21 Módosította a 3/2013.(I.30.) rendelet. Hatályos: 2013. február 1-jétől. 
22 Hatályon kívül helyezte a 3/2013.(I.30.) rendelet. Hatálytalan: 2013. február 1-jétől. 
23 Hatályon kívül helyezte a 17/2012.(V.30.) rendelet. Hatálytalan: 2012. május 31-től. 



 9 

90 napig hulladékaikat a 17. § a./ - b./ pontjának megfelelően még saját szervezésben 
szállíthatják a kijelölt ártalmatlanító telepre.  

 
(4) E rendelet hatályba lépésével egy időben a 8/1991.(VI.4) számú önkormányzati rendelet 

5. §-a hatályát veszti.  
 

Jogharmonizációs záradék24 
22. § 

 
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló Európai Parlament és Tanács 2006/123/EK 
irányelvnek való megfelelést szolgálja. 
 
 
Szécsény, 2001. december 17. 
 
 

jegyző s.k. 
 

polgármester s.k. 
 

 
Az alaprendelet kihirdetve: 
Szécsény, 2001. december 18. 
 

jegyző s.k. 
 

 
 
 

                                            
24 Beiktatta a 21/2009.(XI.25.) rendelet. Hatályos: 2009. november 25-től. 
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1.sz. melléklet 
 

A települési hulladék  szállítására kijelölt városi területek: 
 
Szécsény: utcajegyzék szerint 
 
Benczúrfalva: utcajegyzék szerint 
 
Pösténypuszta: utcajegyzék szerint 

 



2 - 3.sz. melléklet25 
 
 

                                            
25 Hatályon kívül helyezte a 3/2013.(I.30.) rendelet. Hatálytalan: 2013. február 1-jétől. 


