Szécsény Város Önkormányzata
3170 Szécsény, Rákóczi út 84.
Szécsény Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2017.(II.15.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról

Szécsény Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35.§-ában, a 39.§ (2) és (5) bekezdésében, a 88.§ (4) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el:

1. Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat tartalma
1.§ Szécsény Önkormányzata önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladatának tartalma:
a) közszolgáltatás helyi szintű részletszabályainak rendeletben történő szabályozása;
b) a hulladékgazdálkodási közszolgáltató kiválasztása és a közszolgáltatási szerződés
megkötése;
c) az elkülönített hulladékgyűjtési rendszer helyi feltételeinek megszervezése.
2. A közszolgáltatási terület határa
2.§ A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás Szécsény város közigazgatási területére terjed ki,
beleértve Benczúrfalva és Pösténypuszta városrészeket is.
3. A közszolgáltató által végzett hulladékgazdálkodási tevékenység
3.§ (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 2017. február 18-tól a Balassagyarmati
Városüzemeltetési Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (Székhelye: 2660
Balassagyarmat, Mikszáth út 59.) (a továbbiakban: közszolgáltató) végzi.
(2) A közszolgáltató hulladékgazdálkodási tevékenysége kiterjed:
a) a települési hulladék közszolgáltató által rendszeresített hulladékgyűjtő edényben, vagy a
közszolgáltató egyedi megjelölésével ellátott, többlethulladék elhelyezésére szolgáló
hulladékgyűjtő zsákban állandó járat szerinti gyűjtésére;
b) az elkülönítetten gyűjtött hulladék erre a célra szolgáló gyűjtőedényben állandó járat
szerinti, és hulladékgyűjtő szigetről történő gyűjtésére;
c) a zöldhulladék gyűjtésére;
d) települési hulladék, elkülönítetten gyűjtött hulladék, lomhulladék kezelésére,
előkezelésére, ártalmatlanítás céljára történő átadására.
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4. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ellátásának rendje és módja
4. § (1) A hulladékszállítás az egészségügyi miniszter által 16/2002. (IV. 10.) EüM rendeletben
részletesen szabályozottak szerint az országos településrendezési és építési követelményekről
szóló 253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet ismérveit szem előtt tartva történik jelen rendelet 1.
függelékében lévő járattervnek megfelelően.
(2) Amennyiben a járattervben változás történik, úgy a közszolgáltató köteles a szolgáltatást
igénybe vevőket a hulladékszállítás napjának változásáról a változást megelőzően 8 nappal a
közszolgáltató saját honlapján tájékoztatni, illetve az önkormányzatok felé jelezni.
5. § (1) Az ingatlanhasználó a háztartási hulladékot tároló edényt – ürítés illetőleg elszállítás
céljából - köteles az útpadkára, illetve az úttest mellett közvetlenül elhelyezkedő járdára
kitenni és ezzel az eseti közszolgáltatás igénybevételét kezdeményezni.
(2) A kihelyezett gyűjtőedény, hulladékgyűjtő zsák, lom, hulladék nem akadályozhatja a
jármű- és gyalogosforgalmat, a hulladék elhelyezése, illetve kihelyezése nem járhat balesetvagy károkozás veszélyének előidézésével.
(3) Tilos kihelyezett gyűjtőedények környékét, megközelítési útvonalát tárgyak
elhelyezésével, vagy parkoló gépjárművekkel olyan módon elzárni, amely a gyűjtőedénynek a
közszolgáltató által gyakorolt módon történő ürítését szabályozza.
(4) A hulladék elszállítása céljából kihelyezett gyűjtőedény fedelének - a közterület
szennyezésének elkerülése érdekében - lecsukott állapotban kell lennie.
6.§ (1) A hulladékot a gyűjtőedényben úgy kell elhelyezni, hogy az az edény mozgatásakor és
ürítésekor ne szóródjon, valamint a gépi ürítést ne akadályozza.
(2) Ha a gyűjtőedényben olyan nedves hulladékot helyeznek el, amely az edényben
összetömörödött vagy befagyott, vagy az edényben lévő hulladékot úgy összepréselték, hogy
emiatt az edényt nem lehet kiüríteni, az ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására köteles
az edényt üríthetővé, és használhatóvá tenni.
(3) Tilos a gyűjtőedénybe folyékony, mérgező, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, forró
hamut, veszélyes hulladékot, állati tetemet vagy egyéb olyan anyagot elhelyezni, amely
veszélyeztetheti a begyűjtést, ürítést végző személyek vagy más személyek életét, testi
épségét, egészségét.
7.§ (1) A települési hulladék átadása a közszolgáltató által üzemeltetett speciális
hulladékszállító járműhöz alkalmazható, szabványos, megfelelő minőségű, legalább két
különböző űrmértékű gyűjtőedény igénybevételével történhet.
(1a) A közszolgáltató a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló 2 különböző
űrmértékű gyűjtőedény közül – az (1c) bekezdésben meghatározott
kivétellel –
a) a természetes személy ingatlanhasználó részére legalább egy olyan gyűjtőedény
választásának lehetőségét biztosítja, amelynek az űrmértéke a 80 litert,
b) a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen használó természetes személy ingatlanhasználó
részére legalább egy olyan gyűjtőedény választásának lehetőségét biztosítja, amelynek
űrmértéke a 60 litert
nem haladja meg.
(1b) Az (1a) bekezdés b) pontja szerinti jogosultságot az ingatlanhasználó csak abban az
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esetben veheti igénybe, ha annak tényét, hogy a lakóingatlant egyedül és életvitelszerűen
használja, a települési önkormányzat által kiadott igazolás útján a közszolgáltató részére
bizonyítja.
(1c) A közszolgáltató által felajánlott mindkét gyűjtőedény űrmértéke abban az esetben
haladhatja meg az (1a) bekezdés szerinti űrmértéket, ha a közszolgáltató által felajánlott
gyűjtőedény egyedi azonosító jellel rendelkezik, és az adott ingatlanhoz tartozó gyűjtőedény
ürítésének tényét az azon elhelyezett egyedi azonosító jel alapján az ürítéskor elektronikus
úton rögzíti.
(2) A választási lehetőséget az ingatlanhasználó számára a közszolgáltató úgy ajánlja fel, hogy
a választható gyűjtőedény űrmértéke igazodjon az érintett ingatlanon képződő hulladék
mennyiségéhez.
8.§ A hulladékgyűjtő edényt - a közterületen engedéllyel tárolt gyűjtőedények kivételével - a
hulladék elszállítását követően a közterületről el kell távolítani és az ingatlanon belül kell
tartani.
5. Lomtalanítás
9.§ (1) A lomhulladék gyűjtéséről, elszállításáról, hasznosításáról és ártalmatlanításáról a
közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében - külön díj felszámítása
nélkül -gondoskodik.
(2) A közszolgáltató az önkormányzatot a lomtalanítás végzését megelőző 15 nappal
korábban a helyben szokásos módon közzétett hirdetmény útján, illetve a közszolgáltató
honlapján értesíti a lomtalanítás időpontjáról.
(3) A közszolgáltatás keretében a közszolgáltató kizárólag a lakosságnál, a háztartásokban
képződött, de a rendszeres hulladékszállításra használatos gyűjtőedényekben el nem
helyezhető nagydarabos, lomhulladékot szállítja el.
(4) Lomtalanítás keretében közterületre nem helyezhető ki:
a) építési és bontási hulladék;
b) gumiabroncs hulladék;
c) gépjármű roncs, vagy termékként tovább nem használható jármű;
d) az ipar, mezőgazdaság vagy szolgáltatási tevékenység során képződött hulladék;
e) veszélyes hulladék;
f) háztartásokban keletkező vegyes hulladék;
g) elkülönítetten gyűjtött papír, műanyag és fém
h) kerti biohulladék.
(5) Az ingatlanhasználó a lomhulladékot elszállítás céljából az ingatlana előtti közterületre
helyezheti ki a közszolgáltató által hirdetményben és az önkormányzat honlapján előzetesen
megjelölt időpontban.
(6) Az elszállítandó lomhulladékot a közterületen úgy kell elhelyezni, hogy az a jármű és
gyalogos forgalmat ne akadályozza, a gyűjtő szállítóeszköz által jól megközelíthető legyen, a
zöldterületeket és a növényzetet ne károsítsa, és ne járjon baleset vagy károkozás veszélyének
előidézésével.
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6. A közszolgáltató jogai és kötelezettségei
10.§ (1) A közszolgáltató köteles a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalmának
megfelelően a közszolgáltatásról gondoskodni.
(2) A közszolgáltató jogosult a hulladék elszállítását megtagadni, ha:
a) megállapítható, hogy a gyűjtőedényben kihelyezett hulladék veszélyes hulladéknak
minősül, valamint az ürítés, vagy a szállítás során a szállítást végző személyek életében, testi
épségében, egészségében, továbbá a begyűjtő járműben vagy berendezésében kárt okozhat,
vagy a hasznosítás, illetve kezelés során veszélyeztetheti a környezetet,
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a kihelyezett gyűjtőedény mérgező, robbanó,
folyékony, veszélyes, vagy olyan anyagot tartalmaz, amely a települési hulladékkal együtt
nem gyűjthető, nem szállítható, nem ártalmatlanítható, és nem minősül települési
hulladéknak.
c) a települési hulladékot és az elkülönítetten gyűjtött hulladékot nem a rendeletben
megengedett módon helyezték el, illetve a gyűjtőedény a közszolgáltató számára nem
hozzáférhető.
d) nem a közszolgáltató szállító eszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben került
kihelyezésre.
e) a kihelyezett gyűjtőedényben található hulladék oly mértékben tömörített, hogy a
közszolgáltató által alkalmazott gépi ürítési módszerrel nem üríthető.
f) a kihelyezett gyűjtőedény túltöltött, ezért fedele nem lecsukható, és a gyűjtőedény ürítése a
környezet szennyezése, hulladék szóródása nélkül nem lehetséges.
g) a gyűjtőedényzet mellett elhelyezett bármilyen többlethulladék nem a közszolgáltató által
rendszeresített, általa vagy megbízottja által forgalmazott, egyedi jelöléssel ellátott,
rendszeresített hulladékgyűjtő zsákban kerül kihelyezésre
h) a hulladék a gyűjtőedénybe befagyott.
11.§ (1) A közszolgáltató köteles a gyűjtőedény kiürítését kíméletesen, az elvárható
gondossággal végezni.
(2) A gyűjtőedényben szándékosan, vagy súlyos gondatlansággal okozott kárt a közszolgáltató
köteles megtéríteni a polgári jog szabályai szerint, de a természetes elhasználódásból eredő
károkért a közszolgáltató nem tehető felelőssé.
12.§ (1) A közszolgáltató a közszolgáltatás során köteles a közterület tisztaságát megőrizni, az
ürítéskor a gyűjtőedényből kihullott hulladékot feltakarítani.
(2) Szállítás közben a szállítási útvonal a közszolgáltató hibájából beszennyeződik, azt köteles
megszüntetni, a további szennyeződést megakadályozni.
7. Az ügyfélszolgálat
13.§ (1) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást igénybevevők számára
könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálatot és tájékoztatási rendszert működtet.
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(2) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási, illetve más, jogszabályok szerinti
nyilvántartási, adatkezelési és adatszolgáltatási rendszert létrehozza és folyamatos
működtetéséhez szükséges feltételek biztosítja.
(3) Az ügyfélszolgálat hatékony működése érdekében a közszolgáltató honlapot üzemeltet és
tart fenn, továbbá elektronikus levélcímet alkalmaz.
8. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
14.§ (1) Az ingatlanhasználó köteles - a (3) bekezdésben foglalt kivétellel - a hulladékkezelési
közszolgáltatást igénybe venni.
(2) Az ingatlanhasználó az (1) bekezdésben meghatározott kötelezettség teljesítése során
köteles:
a) az ingatlanán keletkező hulladék mennyiségét a megelőzés elve alapján legkisebb
mértékűre szorítani,
b) a települési hulladékot – különös tekintettel a hulladék további kezelésére – az elszállításra
való átvételig elkülönítetten gyűjteni, tárolni, ennek során megfelelő gondossággal eljárni
annak érdekében, hogy a hulladék mások életét, testi épségét, egészségét és jó közérzetét ne
veszélyeztesse, a természetes és épített környezetet ne szennyezze, a növény- és állatvilágot
ne károsítsa, a közrendet és a közbiztonságot ne zavarja.
(3) Nem kötelező a hulladékkezelési közszolgáltatást külön igénybe venni és azért díjat
fizetni azon gazdálkodó szervezet (gazdálkodó szervezet alatt értendő a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 396.§ rendelkezésében felsoroltak)
ingatlanhasználónak, akinek a székhelye, telephelye, fióktelepe azon lakóingatlanba került
bejegyzésre, ahol tulajdonosa, ügyvezetője, illetve annak közeli hozzátartozója természetes
személyként a közszolgáltatást igénybe veszi.
(4) A díjfizetés a 15.§ (3) bekezdéseiben történő mentesítéséhez a gazdálkodó szervezetnek
kell kezdeményezni a közszolgáltató felé a díjfizetés alóli mentesítést.
15. § (1) Az ingatlanhasználó köteles az ingatlanán keletkező települési hulladékot a
rendeletben feljogosított közszolgáltatónak átadni.
(2) Ha az ingatlanhasználó a tulajdonosváltozás vagy egyéb ok folytán a közszolgáltatás
igénybevételére kötelezetté válik, köteles ezt a tényt a keletkezését követő 15 napon belül
írásban bejelenteni a közszolgáltatónak.
16.§ (1) A kihelyezett gyűjtőedényekből a gyűjtés megkezdése előtt kiszóródott hulladék
feltakarítása, közterületről való eltávolítása a hulladékgyűjtő edényzettel rendelkező
ingatlanhasználó kötelezettsége.
(2) A hulladék tárolására használható edényt a tulajdonos köteles tisztántartani, szükség
esetén fertőtlenítéséről és karbantartásáról gondoskodni.
(3) A rendszeres szemétszállításba be nem kapcsolt – külterületi – területeken keletkezett
szemét elszállításáról és elhelyezéséről az ingatlan tulajdonosa a környezetvédelmi előírások
betartásával köteles gondoskodni.

9. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés egyes tartalmi
elemei
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17. § (1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási jogviszony a közszolgáltató és az
ingatlanhasználó között jön létre.
(2) A közszolgáltató a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybe vételének, illetve
teljesítésének lényeges feltételeiről, a feltételekben bekövetkezett változásokról, honlapján
köteles az ingatlan használóját értesíteni.
(3) A hulladékgazdálkodási szerződés tartalmazza a felek megnevezését, a felek jogait és
kötelezettségét ezen belül a szolgáltatás tárgyát, a szolgáltatás idejét, rendszerességét, a
szolgáltatás igénybevételének módját, a használható edényzet megnevezését, a panaszok
jelzésének, elintézésének módját, határidejét, az egyes jogorvoslati fórumok megnevezését.
(4) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés megkötésének bármely félnek
felróható magatartása következtében történő elmaradása esetén, a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási szerződés ráutaló magatartással jön létre az írásos szerződés tartalmával
egyezően.
(5) A (4) bekezdésben szabályozott ráutaló magatartást jelenti, ha a közszolgáltató a
közszolgáltatást a szállítójármű rendelkezésre tartásával felajánlja, vagy, ha az ingatlan
használója a hulladékgyűjtő edényzetet, vagy hulladékgyűjtő zsákot a szállítás érdekében
kihelyezi. Rendelkezésre állásnak minősül, ha a közszolgáltató a közszolgáltatásba bevont
szállító eszközével a településen irányadó járatterv szerint az ingatlanhasználó ingatlanát
érinti, illetve a szolgáltatást felajánlja. A szolgáltatás felajánlása kétségkívül megállapítható,
ha bármely szomszédos ingatlan a közszolgáltatásba már bekapcsolódott.
10. Az ingatlanhasználót terhelő, miniszteri rendeletben nem szabályozott díjfizetési
kötelezettség, és megfizetésének rendje
18.§ (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatást igénybevételéért a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zártkörűen működő Részvénytársaság
(továbbiakban: Koordináló szerv) részére díjat fizet.
(2) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlanhasználó Koordináló szervnél panasszal élhet.
11. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási-díj kedvezmények
19. § Az önkormányzat a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási díjból díjkedvezményt nem
biztosít.
12. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás ingatlanhasználó kérésére történő
szüneteltetésének esete
20.§ (1) Legkevesebb 3 hónap időtartamra szüneteltethető a közszolgáltatás igénybevétele, ha
kétségkívül megállapítható, hogy a fogyasztónál települési hulladék az ingatlan használatának
megszűnése miatt nem keletkezik.
(2) Nem minősül szünetelésnek, de hulladék közszolgáltatási díjfizetési kötelezettség sem
keletkezik azon ingatlanhoz kapcsolódóan, amelyben természetes személy ingatlanhasználó
lakcímmel nem került bejelentésre, az ingatlanban senki sem tartózkodik, illetve gazdálkodó
szervezet székhellyel, telephellyel, fiókteleppel nem került oda bejelentésre.
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(3) Az ingatlan használatának megszűnését, a hulladék keletkezésének a hiányát az ingatlan
használója kétséget kizáró módon, hatósági nyilvántartás adataival, tartós gyógykezelésre
vonatkozó okirat csatolásával, illetve erre egyéb alkalmas módon igazolja.
(4) Ha a szünetelés a (2) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az
ingatlanhasználó a változás bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles azt a
közszolgáltató részére a változás időpontjának pontos megjelölésével jelezni.
13. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással összefüggő adatszolgáltatás
21. § (1) Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatásba kötelezően bekapcsolt
ingatlanhasználókról bázisadatokat készíteni, és azt a szolgáltatóval írásban közölni. A
bázisadat tartalmazza az ingatlanhasználó nevét, természetes személyek estében anyja nevét,
címét, székhelyét, az ingatlanhasználó által rendszeresített ürítőedényzet fajtáját.
(2) A közszolgáltatás hatékony és folyamatos ellátásához a szolgáltató számára szükséges
információkat és adatokat ellenérték nélkül szolgáltatja az önkormányzat külön jogszabály
rendelkezései alapján.
(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltató felhívására a közhiteles
nyilvántartás szerinti nevét, székhelyének, telephelyének címét, adószámát, a természetes
személy ingatlanhasználó a személyes adatai közül a családi és utónevét, lakóhelyének,
tartózkodási és értesítési helyének címét megadni.
(4) A közszolgáltató jogosult időszakonként ellenőrizni az ingatlanhasználók adatait, és az
ingatlanhasználat tényét. Amennyiben nyilvántartásával ellentétesen a közszolgáltatásba be
nem jelentkezett ingatlanhasználót talál, abban az esetben nyilvántartásába az
ingatlanhasználat kezdő időpontjától, de legkorábban 2017. február 18. napjától bejegyzi az
ingatlanhasználót és a szolgáltatást felé visszamenőleg kiszámlázza.
14.

Záró rendelkezések

22.§ (1) Ez a rendelet 2017. február 17-én lép hatályba.
(2) Hatályát veszti a helyi hulladékgazdálkodásról szóló 29/2001. (XII. 18.) önkormányzati
rendelet.
Szécsény, 2017. február 14.

Stayer László s.k.
polgármester
Fenti rendelet a mai napon kihirdetésre került.
Szécsény, 2017. február 15.
Dr. Bagó József s.k.
jegyző

Dr. Bagó József s.k.
jegyző
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1. függelék

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás járatterve
Szécsényi kommunális hulladékszállítási járatrend

HÉTFŐ
Szántó Kovács út
Liptai Béla u.
Dózsa Gy. u.
Hunyadi u.
Temető u.
Árpád u.
Zrínyi u.
Kölcsey u.
Bocskai u.
Sport u.
Vörösmarthy út
Ferenczy Teréz u.
Kerülő u.
Sobienski u
Liget u.
Ifjúsági u.
Május 1. út
Benczúrfalva
Fő u.
Kertalja u.
Virág u.
Katona József u.
Hámán Kató u.
Orgona u.
Benczúr Gyula u.
Kishegyi u.
Rozmaring u.
Pösténypuszta
Kassai u.
Előd vezér u.
Bem József u.
Szondy tér
Szent László u.
Temető köz
Széchenyi u.
Sport tér

KEDD
Király út
Mártírok u.
Jókai u.
Malom u.
Zöld u.
Béke u.
Előd u.
Nagy Sándor út
Kinizsi út
Rákóczi u.

SZERDA
Ősz u.
Varsányi u.
Gyóni Géza u.
Temető u.
Attila u.
Borjúpást u.
Haynald Lajos u.
Hársfa u.
Bartók Béla u.
Petőfi u.

CSÜTÖRTÖK
Kossuth u.
Rimóci u.
Kerülő u.
József A. u.
Koháry u.
Szabadság u.
Madách u.
Nyár u.
Tavasz u.
Vihar Béla u.
Pintér u.
Mikszáth u.
Krúdy u.
Fenyő u.
Rákóczi u.
Salgótarjáni u.
Vasút u.
Dobó u.
Kistagok u.
Bezerédi u.
Batthyány u.
Avar u.
Tugár u.
Alsómajor u.

PÉNTEK
Bajcsy Zs. u.
Báthory u.
Táncsics u.
Komjáty u.
Damjanich u.
Dugonics u.
Szontágh u.
Bem apó u.
Arany János u.
Somogyi Béla u.
Ady E. u.
Rózsa u.
Haynald Lajos u.
Kiskert köz.
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