Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2016. (XII. 30.) önkormányzati rendelete
a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdés a), b) és d) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. A rendelet hatálya
1. §
(1) A rendelet hatálya Segesd község közigazgatási területére terjed ki.
(2) A rendelet hatálya kiterjed a háztartási hulladék, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék
(a továbbiakban: települési hulladék) gyűjtésére, szállítására és ártalmatlanítására, további
kezelésére.
(3) E rendelet hatálya nem terjed ki a (2) bekezdésben említett hulladékfajtákhoz nem tartozó
hulladékra. Azok elszállításáról és ártalmatlanításáról a hulladékbirtokos köteles gondoskodni.
2. §
(1) A rendelet hatálya kiterjed az ingatlanhasználókra, akinek életvitele, vagy egyéb
tevékenysége, működése során települési hulladék keletkezik, vagy ingatlanán települési
hulladék van, továbbá a települési hulladék begyűjtőjére, valamint kezelőjére. A
közszolgáltató csak az önkormányzat által kiírt pályázat mindenkori nyertese, vagy többségi
önkormányzati tulajdonú gazdasági társaság lehet.
(2) Segesd közigazgatási területén a települési hulladék gyűjtésére, elszállítására, kezelésére
és ártalmatlanítására kizárólagosan jogosult az MTKSZ Marcali és Térsége Közszolgáltató
Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8700 Marcali, Dózsa György utca 1., KÜJ
azonosító: 103142696, KTJ azonosító: 102422079, statisztikai számjel:
24364625-3811-572-14) – amely közszolgáltatónak minősül – (a továbbiakban:
Közszolgáltató). A Közszolgáltató Segesd község közigazgatási területén a települési
hulladékkal (háztartási hulladékkal, a háztartási hulladékhoz hasonló hulladékkal,
elkülönítetten gyűjtött hulladékokkal) kapcsolatos közszolgáltatás teljesítésére jogosult,
illetőleg kötelezett 2014. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig a közszolgáltatási
szerződés alapján.
2. Értelmező rendelkezések
3. §

(1) E rendelet alkalmazása szempontjából:
a) alapszolgáltatás: 1 db gyűjtőedény jelen rendeletben meghatározott gyakorisággal
történő ürítése, melyet valamennyi ingatlanhasználó köteles igénybe venni;
b) üresen álló, illetve időlegesen használt ingatlan: az olyan ingatlan, ahol sem
lakóhelyet, sem tartózkodási helyet nem létesítettek, szálláshely üzemeltetési
tevékenységet nem folytatnak és az ingatlanban életvitelszerűen nem tartózkodik
senki;
(2) Az egyéb alapfogalmak tekintetében a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény (a
továbbiakban: Ht.) 2. § (1) bekezdésében foglaltak, valamint a hozzá kapcsolódó rendeletek
az irányadóak.
3. A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma
4. §
(1) Segesd Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a hulladékgazdálkodási
közszolgáltatás ellátását kötelezően ellátandó közszolgáltatásként a Közszolgáltatóval kötött
hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződés útján biztosítja.
(2) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási szerződésnek legalább az alábbiakat kell
tartalmaznia:
a) a közszolgáltató, illetve a tagok azonosító adatait (név, cím, KÜJ-és KTJ azonosító,
statisztikai számjel)
b) a közszolgáltatási tevékenység megnevezését,
c) a közszolgáltatási területet,
d) a közszolgáltatási tevékenység végzésének időtartamát.
(3) A közszolgáltatás kiterjed:
a) a természetes személy ingatlanhasználók által – a Közszolgáltató szállítóeszközéhez
rendszeresített gyűjtőedényben – gyűjtött települési hulladékok összegyűjtésére és
elszállítására – ideérve a háztartásban képződő vegyes hulladék, az elkülönítetten
gyűjtött hulladék, valamint a zöldhulladék összegyűjtését és elszállítását –,
b) a nem természetes személy ingatlanhasználók által – a Közszolgáltató
szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben – gyűjtött települési hulladékok
összegyűjtésére és elszállítására,
c) a lomtalanítás körébe tartozó lomhulladék természetes személy ingatlanhasználóktól
évi egy alkalommal történő összegyűjtésére,
d) a hulladékgyűjtő szigeteken és gyűjtőpontokon elhelyezett hulladékok gyűjtésére,
valamint a gyűjtés során kiszóródott hulladék összeszedésére, a szennyezett környezet
feltakarítására és megtisztítására,
e) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladékok kezelésére,
f) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatással érintett hulladékgazdálkodási létesítmények
üzemeltetésére.

4. A települési hulladék rendszeres gyűjtésére vonatkozó szabályok
5. §
(1) A természetes személy és a nem természetes személy ingatlanhasználó a település
közigazgatási területén köteles a rendszeres hulladékkezelési közszolgáltatást igénybe venni,
és annak díját megfizetni, a Közszolgáltató pedig köteles az ingatlanhasználótól a települési
hulladékot begyűjteni.
(2) A közszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanhasználó, e rendeletben foglaltak
szerint választhatja meg a közszolgáltatás igénybevételének módját ürítési gyakoriság és
ürített edényméret vonatkozásában.
(3) A közszolgáltató Segesd község belterületén és külterületén hetente egy alkalommal az
Önkormányzat részére megküldött szállítási naptár alapján gondoskodik a háztartásokban
keletkezett települési hulladék gyűjtéséről és elszállításáról.
A hulladék elszállítási napjának esetleges változásáról az Önkormányzat a helyben szokásos
módon tájékoztatja az ingatlanhasználókat. A települési hulladék összegyűjtéséhez szükséges
gyűjtőedény az Önkormányzat tulajdonát képezi.
6. §
(1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladék mennyiségét figyelembe
véve saját maga választja meg, hogy hány liter űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt kíván a
települési hulladék gyűjtésére és átadására használni.
(2) Az alapszolgáltatás keretében, a települési hulladék gyűjtésére az Önkormányzat
térítésmentes használatra 120 literes edényzetet biztosít.
(3) Amennyiben az ingatlanhasználó az alapszolgáltatás keretében biztosított edényzettől el
kíván térni, a Közszolgáltatótól – térítés ellenében – az alábbi szabványos gyűjtőeszközöket
igényelheti:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)

60 literes gyűjtőedény,
80 literes gyűjtőedény,
90 literes gyűjtőedény,
140 literes gyűjtőedény,
240 literes gyűjtőedény,
360 literes konténer,
660 literes konténer,
770 literes konténer,
1.100 literes fém/műanyag konténer,
kizárólag a többlet hulladék gyűjtéséhez: zsák.

(4) A Közszolgáltató az ingatlanhasználó által választott szállítási térfogatnak megfelelő, és

elszállításra a közterületre kihelyezett hulladékot köteles a rendszeres gyűjtés során
elszállítani. Az ingatlanhasználó a választott edényzet méretéről a Közszolgáltató Lakossági
adatbekérő című nyomtatványán, vagy adatváltozás esetén a Lakossági adatváltozás bejelentő
megnevezésű nyomtatványon nyilatkozik, ezt követően a hulladékszállítási szolgáltatást
ennek megfelelően köteles igénybe venni.
(5) A Közszolgáltató csak a közszolgáltatási szerződésben megjelölt, vagy a Lakossági
adatbekérőn, adatváltozás bejelentőn szereplő hulladékgyűjtő edényben vagy a
Közszolgáltató által meghatározott műanyag zsákban kihelyezett hulladékot köteles
elszállítani.
(6) Az alapszolgáltatás igénybevételére kötelezett ingatlanról, ha az ingatlanhasználó az
edényzet méretéről nem nyilatkozik, akkor az Önkormányzat által biztosított, 120 literes
gyűjtőedénynek megfelelő díjat számláz, és hulladékot szállít el a Közszolgáltató.
7. §
(1) Az ingatlanhasználó a települési hulladékot az erre a célra rendszeresített gyűjtőedényben
köteles kihelyezni. A Közszolgáltatónál nyilvántartott, és a díjképzés alapjául szolgáló
mennyiségen felüli többlethulladék kihelyezésére a Közszolgáltatótól vásárolt, logós,
megfelelő felirattal ellátott szürke színű műanyag zsákban minden ingatlanhasználónak
lehetősége van, azt a szolgáltató a rendszeresített járattal köteles elszállítani.
(2) A vegyesen gyűjtött települési hulladékot az ingatlan bejárata előtti közterületre csak a 6. §
(3) bekezdésében meghatározott szabványos gyűjtőedényben lehet kihelyezni oly módon,
hogy az a Közszolgáltató járműve által megközelíthető, arra felhelyezhető legyen.
(3) A közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett települési
hulladék összegyűjtéséről, Közszolgáltatónak történő átadásáról az Önkormányzat
gondoskodik.
(4) A települési hulladékot az ingatlanhasználó gyűjtőedényben köteles gyűjteni. Az
ingatlanhasználó a gyűjtőedényt az ingatlanon belül tárolja, azt a közterületre legkorábban a
szállítási napokat megelőző napon 18 óra után, legkésőbb a szállítás napján 7 óráig lehet
kihelyezni.
(5) A gyűjtés idejére a gyűjtőedény közterületre történő kihelyezése, a gyűjtést követően a
saját ingatlanra történő visszahelyezése az ingatlanhasználó kötelezettsége. A gyűjtőedényt a
közterületről az ingatlanhasználónak a gyűjtést követően legkésőbb 20 óráig a gyűjtési napon
az ingatlanra vissza kell vinni.
(6) Ahol az útviszonyok vagy egyéb akadályok nem teszik lehetővé, hogy a Közszolgáltató
gépjárműve az ingatlan bejárata elé álljon, ott a települési hulladék átvétele az Önkormányzat
által kijelölt legközelebbi, arra alkalmas helyen történik. A gyűjtőedényt a kijelölt helyre
juttatni és az ingatlanhoz visszaszállítani az ingatlanhasználó kötelezettsége.

(7) Az ingatlanhasználó köteles a gyűjtőedény folyamatos tisztántartásáról, szükség szerinti
fertőtlenítéséről, javíttatásáról, elhasználódás esetén pótlásáról gondoskodni. A Közszolgáltató
az ingatlanhasználó megbízásából a gyűjtőedény tisztítását, szükség szerinti fertőtlenítését,
javíttatását, elhasználódás esetén pótlását az ingatlanhasználótól átvállalhatja, amelyért díjra
jogosult.
(8) Az edények minőségének, illetve állapotának a rendeltetésszerű használatot, az elszóródás
megakadályozását és a zárt tárolást is biztosítania kell.
(9) Olyan települési hulladékot, amely az edényt vagy a szállítóeszközt rongálja, károsítja,
illetve a szállító személyzet testi épségét, vagy a környezet állapotát veszélyezteti (például
tégla, beton, vas, farönk, fatuskó, folyékony hulladék, egészségre ártalmas hulladék stb.) a
gyűjtőedényben elhelyezni tilos. A nem rendeltetésszerű használata során tönkrement, az
Önkormányzat tulajdonát képező edények cserekori beszerzési értékét az ingatlanhasználó az
Önkormányzat részére köteles megtéríteni.

(10) A települési hulladék szállítója a szállítmány rendeltetési helyre történő biztonságos
eljuttatásáért felelős. A települési hulladékot úgy kell szállítani, hogy annak során a környezet
ne szennyeződjék. Szállításból eredő szennyeződés esetén a szállító a települési hulladék
eltakarításáról, a terület szennyeződésmentesítéséről, valamint az eredeti környezeti állapot
helyreállításáról köteles gondoskodni.
(11) Az Önkormányzat köteles a közszolgáltatás folyamatos ellátásához szükséges
információkat a Közszolgáltató részére biztosítani, a településen megszervezésre kerülő
közszolgáltatások összehangolását elősegíteni.

5. A közszolgáltatás szünetelése
8. §
(1) A közszolgáltatás igénybevétele az Önkormányzat közigazgatási területén lévő
lakóingatlan használói részére egész évben, az időlegesen használt ingatlanok esetében az
ingatlanhasználók részére a használat idejére kötelező.
(2) A 3. § (1) bekezdés b) pontja szerint definiált időlegesen használt ingatlanon abban az
időszakban, amíg üresen áll, nem képződik települési hulladék, ezért a közszolgáltatást a
szolgáltató nem biztosítja. Az üresen álló ingatlanra az ingatlanhasználó közszolgáltatási díjat
nem fizet.
(3) Amennyiben gyűjtő edényzet nem áll rendelkezésre, akkor a települési hulladékot a
Közszolgáltatónál nyilvántartott, és a díjképzés alapjául szolgáló mennyiségben műanyag
zsákban kell kihelyezni.

(4) Ha a szünetelés feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó ezt írásban,
haladéktalanul köteles a Közszolgáltatónak bejelenteni.
(5) Az üresen álló, illetve az időlegesen használt ingatlan tulajdonosa a Közszolgáltató felé
tett bejelentése alapján, a bejelentést követő hónap első napjától, a használat szünetelésének
idejére mentesül a közszolgáltatási díj megfizetése alól.
(6) Az üresen álló ingatlan, illetve az időleges használat bejelentése esetén, a Közszolgáltató
felhívására az ingatlanhasználónak - használat szünetelésének utólagos vizsgálatához - az
áramszolgáltató vagy a víz-és csatornaszolgáltató adott időszakra vonatkozó igazolását be kell
szereznie, azt a Közszolgáltató felé be kell nyújtania. Utólagos bejelentés maximum 60
nappal korábbi időponttól fogadható el.
(7) Amennyiben az ingatlanban a vízfogyasztás havi átlaga 0.1 m3-t, vagy áramfogyasztás
havi átlaga az 1 kWh-t meghaladja, az ingatlan nem minősül üresen álló, illetve időlegesen
használt ingatlannak, kivéve, ha a vízfogyasztás a vízmű üzemeltetője által kiadott igazolás
szerint is műszaki hiba (pl. csőtörés) következménye.
(8) Az ingatlan nem minősülhet a (3) bekezdés b) pontja szerinti üresen álló, vagy időlegesen
használt ingatlannak, ha a címnyilvántartási adatok alapján a lakatlan állapot nem támasztható
alá; ugyanakkor az ingatlan lakottnak minősül, ha ott tényleges használat, életvitelszerű
tartózkodás állapítható meg.
(9) Amennyiben az ellenőrzés eredményeképpen megállapítható, hogy az ingatlan nem
minősül üresen álló, illetve időlegesen használt ingatlannak, a közszolgáltatási díjat a Nemzeti
Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban: Koordináló Szerv)
által kiállított számla alapján utólag meg kell fizetni a szüneteltetés teljes időszakára.
(10) Ha az ingatlanhasználó a (4) bekezdés szerinti bejelentésében nem jelöli meg az újbóli
rendszeres közszolgáltatásra vonatkozó igényének időpontját, mindaddig a bejelentés szerinti
közszolgáltatási díjat fizeti, amíg az ingatlanhasználó más tartalmú bejelentést nem tesz.
(11) Segesd Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az üresen álló, illetve az
időlegesen használt ingatlanok esetében nyújtandó mentességen felüli kedvezményt nem
állapít meg.
6. Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei
9. §
(1) Az ingatlanhasználó köteles:
a) a Közszolgáltatóval közölni a választott gyűjtőedény térfogatát,
b) a települési hulladékot a szabvány gyűjtőedényben úgy tárolni, hogy annak teteje
lezárható legyen,
c) gyűjtéskor a gyűjtőedényt közterületen elhelyezni,
d) a gyűjtőedény tisztántartásáról gondoskodni,

e) a települési hulladékát a Közszolgáltatónak átadni és a közszolgáltatási díjat
megfizetni.
f) amennyiben a közszolgáltatásba bevont ingatlanon nem biztosított a Közszolgáltató,
illetve a Koordináló Szerv által küldött küldemények átvétele, úgy az ingatlan
tulajdonosának kötelezettsége olyan magyarországi postai címet megadni a
Közszolgáltató, illetve a Koordináló Szerv részére, ahol maradéktalanul biztosított az
általuk küldött küldemények átvétele.
(3) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező,
a) jellegében és összetételében a háztartási hulladékhoz hasonló nem elkülönítetten
gyűjtött hulladékot (vegyesen gyűjtött hulladék) a Közszolgáltatónak köteles átadni;
b) a háztartási hulladékhoz hasonló hulladék részét képező elkülönítetten gyűjtött
hulladék kezeléséről a Ht. 31. § (2) bekezdésben meghatározottak szerint
gondoskodik.
(4) Tilos a települési hulladékot elhagyni, felhalmozni, a gyűjtés, szállítás és kezelés
szabályaitól eltérő módon kezelni. Tilos a települési hulladékot – akár nyílt téren, akár zárt
tüzelőberendezésben – elégetni. Tilos a vegyes hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedénybe
biohulladékot, vagy elkülönítetten gyűjtendő hasznosítható hulladékot tenni.
(5) Lomtalanításkor a közterületen csak veszélyes hulladéknak nem minősülő, a gyűjtőedény
méretét meghaladó, abba nem elhelyezhető lomhulladék adható át a Közszolgáltatónak,
maximálisan 2 m3 mennyiségben.
(6) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatás körébe tartozó települési hulladékot saját maga nem
szállíthatja, kivéve a gyűjtőszigetre, gyűjtőpontra történő elkülönítetten gyűjtött hulladék
szállítását.

(7) Az ingatlanhasználó télen – szükség esetén – az ingatlana bejárata előtti közterület és az
úttest között legalább 1 méter széles bejárót köteles létesíteni, azt a hótól megtisztítani,
síkosságtól mentesíteni annak érdekében, hogy a gyűjtőedény ürítése, illetve a műanyag zsák
elszállítása akadálytalanul, balesetmentesen történhessen.

7. A Közszolgáltató jogai és kötelezettsége
10. §
(1) A Közszolgáltató köteles:
a) az ingatlanhasználóktól a település közigazgatási területén a közszolgáltatást
felajánlani, az ingatlanhasználóktól a vegyes hulladékot begyűjteni és azt kezelni,
ártalmatlanítani,
b) a gyűjtés módjában beálló változásról az ingatlanhasználót az Önkormányzaton
keresztül előzetesen értesíteni.

(2) A Közszolgáltató a vonatkozó közegészségügyi és környezetvédelmi előírásoknak, és az
Önkormányzattal kötött szerződésnek megfelelően köteles a kötelező közszolgáltatást
elvégezni.
(3) A Közszolgáltató a települési hulladékot ürítés és elszállítás céljából az ingatlan
bejáratának közelében, közterületen veszi át. Ha a járat útvonala a szállítójárművel is járható
úttest hiányában nem tudja megközelíteni az ingatlan bejáratát, akkor az átadóhely a járat
útvonalában, az ingatlan bejáratához legközelebb eső úttest közelében van.
(4) A Közszolgáltató a gyűjtőedény kiürítését a tőle elvárható gondossággal köteles végezni.
Az okozott kárt annak javításával vagy új gyűjtőedény biztosításával köteles megtéríteni.
Amennyiben a meghibásodás a Közszolgáltatónak nem róható fel, a használhatatlan
gyűjtőedény javítása, pótlása, az ingatlanhasználó kötelezettsége.
(5) A Közszolgáltató munkavállalói a gyűjtőedényt kiürítése után kötelesek az átvétel helyére
visszahelyezni és az ürítés során kihullott települési hulladékot összetakarítani.
(6) A Közszolgáltató az alapszolgáltatáson felüli mennyiségű települési hulladékot nem
köteles elszállítani, ha az nem a Közszolgáltatótól vásárolható, logós, feliratozott szürke színű
műanyag zsákban lett kihelyezve, vagy annak elszállítására vonatkozó igénybejelentést az
ingatlanhasználó nem tette meg.
11. §
(1) A Közszolgáltató akkor tagadhatja meg a települési hulladék gyűjtését, ha
a) a települési hulladék nem a rendeletben meghatározott, szabványos gyűjtőedényben
vagy rendszeresített zsákban kerül átadásra,
b) érzékszervi észleléssel megállapítható, hogy a gyűjtőedény a települési hulladékkal
együtt nem gyűjthető, szállítható, illetve ártalmatlanítható anyagot tartalmaz,
c) az edényben elhelyezett települési hulladék a rendszeresített gyűjtőedény térfogatát
meghaladja,
d) ha az edényben elhelyezett települési hulladék fagyott állapota miatt az edény nem
üríthető.
(2) A közszolgáltatás megtagadásának okáról a Közszolgáltató haladéktalanul írásban, majd
az ügyfél igényére az ügyfélszolgálatán keresztül tájékoztatást ad.
(3) Közszolgáltató biztosítja a közszolgáltatás teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi
feltételeket, valamint az ügyfelek számára könnyen hozzáférhető ügyfélszolgálati rendszert.
8. A hulladék elkülönített gyűjtésének szabályai
12. §
(1) A település teljes területén az ingatlanhasználó a hulladékot elkülönítetten köteles
gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjthető hulladék (papír, műanyag, fém és üveg) a következő
gyűjtőszigeteken helyezhető el:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Rákóczi utca 1. szám alatti ingatlan északi oldala melletti közterület,
Teleki utca 2. szám alatti ingatlan kapubejárója melletti közterület,
Kossuth utca 21. szám alatti ingatlan déli oldalán lévő közterület,
Iskola utca 12. szám alatti ingatlan keleti oldala melletti közterület,
Vörösmarty utca 29. szám alatti ingatlan keleti oldala melletti közterület,
Lászlómajori játszótér déli oldala melletti közterület.

(2) A Közszolgáltató az ingatlanhasználók részére a papír hulladék házhoz menő gyűjtésére
120 literes kék színű; a műanyag, fém és társított italoskarton csomagolások gyűjtésére 120
literes sárga színű edényt biztosít térítésmentesen, külön megállapodás alapján.
(3) A házhoz menő gyűjtési rendszer keretében a sárga színű 120 literes edények ürítését
kéthetente, míg a kék színű, 120 literes edények ürítését négyhetente végzi a Közszolgáltató.
(4) Az elkülönítetten gyűjtött hulladék elszállításának gyakoriságát szállítási naptár rögzíti,
amely egy évre előre, szakmai szempontok alapján készül. A gyűjtőszigetekről a
Közszolgáltató az elkülönítetten gyűjtött hulladékot havonta egyszer, vagy igény szerint
nagyobb gyakorisággal (megteléskor) szállítja el.
(5) A Közszolgáltató köteles a hulladékgyűjtő szigeteken elhelyezett hulladékot gyűjteni,
valamint a gyűjtés során kiszóródott hulladékot összeszedni, a szennyezett környezetet
feltakarítani, megtisztítani.
(6) A hasznosítható hulladék értékesítéséről a Koordináló Szerv gondoskodik.
(7) A rendezett díjfizetésű ügyfelek a Közszolgáltató üzemeltetési szabályzatában
meghatározott és honlapján közzétett hulladék típusokat helyezhetnek el a Vése
Hulladékudvarban (8722 Vése, Táncsics utca, Hrsz.: 22.).
9. A zöldhulladék elszállítása
13. §
A Közszolgáltató biztosítja a természetes személy ingatlanhasználók részére a zöldhulladék
gyűjtését az alábbiak szerint:
a) Január hónapban két alkalommal a karácsonyi fenyőfák gyűjtését házhoz menő
gyűjtési rendszerben. A fenyőfákat a karácsonyfadíszektől, szaloncukor papírtól és
karácsonyfa tartótól megtisztított állapotban kell kihelyezni.
b) Évi 10 alkalommal hulladékgyűjtő ponton, konténeres átvétellel biztosítja a
zöldhulladék elszállítását. A zöldhulladék a Mária-telepi temető bejárata mellett
elhelyezett konténerben, mint bio-hulladékgyűjtő ponton helyezhető el.

10. A lomhulladék elszállítása

14. §
(1) Az Önkormányzat a háztartásokban keletkező lom díjmentes elszállításáról a
Közszolgáltatóval kötött Közszolgáltatási szerződés alapján évente egy alkalommal
díjmentesen gondoskodik, melyről az érintetteket a helyben szokásos módon tájékoztatja.
(2) A gazdálkodó szervezetek az (1) bekezdés szerinti lomtalanítási akciót nem jogosultak
igénybe venni.
(3) Az ingatlanhasználó a gyűjtés időpontját megelőző napon úgy helyezheti ki a közterületre
a lomot, hogy az a közlekedést ne akadályozza, a forgalom biztonságát ne veszélyeztesse.
Nem rakhatja ki az ingatlanhasználó az építési törmeléket, a veszélyes hulladékot,
járműroncsot, növényi hulladékot és nyesedéket, illetve egyéb környezetre veszélyes
anyagokat.
(4) A Közszolgáltató a begyűjtött hulladék hasznosításáról, kezeléséről és ártalmatlanításáról
a környezetvédelmi előírásoknak megfelelően gondoskodni köteles.
(5) Az évi egyszeri díjmentes lomtalanítási akciót a rendszeres díjfizetésű ügyfelek vehetik
igénybe; lomtalanítási jogával nem élhet a díjtartozással rendelkező, vagy a befizetett
számlával még nem rendelkező ügyfél.
(6) Lomtalanításkor a közterületre kizárólag nem veszélyes hulladék helyezhető ki, amely
méretéből adódóan a gyűjtőedénybe nem helyezhető el.

11. A közszolgáltatási díj megfizetésének rendje
15. §
(1) A közszolgáltatási díjat annak az ingatlanhasználónak kell megfizetnie, aki a jelen
rendeletben foglaltak szerint a hulladékkezelési közszolgáltatás igénybevételére köteles.
(2) A közszolgáltatási díj fizetésére kötelezettek a hulladékszállítási díját számla ellenében a
számlán szereplő fizetési határidőig kötelesek megfizetni.
(3) Amennyiben a közszolgáltatásba bekapcsolt ingatlannak több tulajdonosa van, akkor a
tulajdonosoknak kell közölni, hogy közülük kinek a nevére és címére kerüljön kiállításra a
szolgáltatási számla.

Ha a tulajdonosok a Közszolgáltatóval ezt nem közlik, akkor a Koordináló Szerv vagy a
legnagyobb tulajdoni hányaddal rendelkező tulajdonos, vagy az azonos tulajdoni hányaddal
rendelkező tulajdonosok közül az ingatlan-nyilvántartásban első helyen bejegyzett tulajdonos
nevére és címére állítja ki a szolgáltatási számlát.

(4) A közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználó köteles megfizetni a Koordináló Szerv részére,
a kiállított számlán szereplő fizetési határidőig. A közszolgáltatási díj késedelmes megfizetése
esetén a Koordináló Szerv késedelmi kamatot érvényesíthet.
(5) A közszolgáltatási díjat tartalmazó számla adataival és összegével kapcsolatban az
ingatlanhasználó a Koordináló Szervnél írásban kifogást emelhet. A kifogásnak a számla
kiegyenlítésére vonatkozó kötelezettség teljesítésére halasztó hatálya nincs.
(6) A jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezetek, vagy a
jogi személyiségek helyi szervezetei, egyéni vállalkozók a hulladékszállítás díját a kiállított
számlán szereplő fizetési határidőig fizetik meg.
(7) Túlszámlázás esetén a többletösszeget és annak időarányos kamatait a Koordináló Szerv
visszafizeti vagy az ingatlanhasználó írásbeli kérelmére azt a soron következő, esedékes
díjfizetési kötelezettségbe beszámítja.
(8) Nem tagadhatja meg a közszolgáltatási díj megfizetését az, aki a települési hulladékkal
kapcsolatos kötelezettségeit nem teljesíti, feltéve, hogy a Közszolgáltató a közszolgáltatást
felajánlja, illetve a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó rendelkezésre állását igazolja.
(9) A Koordináló Szerv kezeli a közszolgáltatás keretében keletkező kintlévőségeket.
(10) Nem tagadható meg a közszolgáltatás díjának megfizetése, ha a Közszolgáltatót a
közszolgáltatással kapcsolatos kötelezettsége teljesítésében az időjárás vagy más
elháríthatatlan ok akadályozta és a Közszolgáltató az akadály elhárítását követően a
legközelebbi gyűjtési napig pótolta a mulasztását.
16. §
(1) Mentesül az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díj megfizetése alól:
a) mindaddig, amíg ingatlanán emberi tartózkodás céljára alkalmas felépítmény nem
található,
b) ha az ingatlan a 3. § (1) bekezdés b) pontja szerinti üresen álló, vagy időlegesen
használt ingatlan,
c) ha a Közszolgáltató nem tesz eleget az e rendeletben meghatározottak szerinti
közszolgáltatási kötelezettségének.
(2) A díjfizetéssel kapcsolatos reklamáció a Közszolgáltató székhelyén működő
ügyfélszolgálatnál, vagy a Koordináló szerv ügyfélszolgálatánál terjeszthető elő szóban vagy
írásban.

12. Záró rendelkezések
17. §
E rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.
18. §
Hatályát veszti Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd
hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 14/2015. (VI. 30.)
önkormányzati rendelete.
19. §
E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, az Európai Parlament és a Tanács 2006/123/
EK irányelvének figyelembevételével készült és azzal összeegyeztethető szabályozást
tartalmaz.
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