
Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

__/2014. (XI.__.) önkormányzati rendelete 

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról 

szóló 16/2013.(XI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

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 és a Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

1. § 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal 
kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 16/2013. (XI.29.) önkormányzati 
rendelete (továbbiakban: R.) 4. § (1) bekezdése a következőkkel egészül ki. 

„A közszolgáltatási szerződés közös megegyezéssel módosítható, ha a közszolgáltatás 
tartalmában, a közszolgáltatásra vonatkozó jogszabályokban olyan változások következtek be, 
amelyek a módosítást indokolttá teszik. A közszolgáltatási szerződés módosítását szerződő 
felek bármelyike kezdeményezheti. 

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, 
e) a szerződés módosításának, megszüntetésének, felmondásának szabályait, 
f) egyéb, az önkormányzat vagy a közszolgáltató által fontosnak tartott kérdéseket.” 

2. § 

(1) A R. 5. § (1) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 

„A közszolgáltatási szerződés megtekinthető a közszolgáltató ügyfélszolgálatánál illetve az 
önkormányzat honlapján, valamint az önkormányzati közös hivatalban ügyfélfogadási idő 
alatt.” 

(2) A R. 5. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki. 



„(4) A közterületen elhagyott, illetve ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett háztartási 
és egyéb szilárd hulladék összegyűjtéséről, közszolgáltatónak történő átadásáról az 
önkormányzat gondoskodik.” 

3. § 

A R. 6. § (1) bekezdése a következőkkel egészül ki: 

„A szelektív módon is gyűjthető hulladék a következő gyűjtőhelyeken helyezhető el: 

a) Rákóczi utca 1. szám alatti ingatlan északi oldala melletti közterület, 

b) Teleki utca 2. szám alatti ingatlan kapubejárója melletti közterület, 

c) Kossuth utca 21. szám alatti ingatlan déli oldalán lévő közterület, 

d) Iskola utca 12. szám alatti ingatlan keleti oldala melletti közterület, 

e) Vörösmarty utca 29. szám alatti ingatlan keleti oldala melletti közterület, 

f) Lászlómajori játszótér déli oldala melletti közterület.” 

4. § 

A R. 8. § (4) bekezdése a következő mondattal egészül ki: 

„Az építési-bontási hulladékot elkülönítetten kell tárolni és a közszolgáltatónak külön 
megállapodásban foglaltak szerint átadni.” 

5. § 

(1) A R. 10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) Az ingatlan a tényleges használattól függően minősül üresen álló vagy időlegesen 
használt ingatlannak, függetlenül attól, hogy abban lakóhelyet vagy tartózkodási helyet 
létesítettek-e.” 

(2) A R. 10. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:  

„(8) A díjfizetéssel kapcsolatos reklamáció a közszolgáltató székhelyén működő 
ügyfélszolgálatnál terjeszthető elő szóban vagy írásban. A közszolgáltató személyes 
reklamáció esetén haladéktalanul, írásban előterjesztett kérelem esetén 8 napon belül köteles 
tájékoztatást adni díjhátralék keletkezéséről, jogos követelés esetén a nemfizetés további 
következményeiről.” 

A rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba. 



 Péntek László  Veszner József 
 polgármester  címzetes főjegyző 

Kihirdetve: 2014. november __. 

 Veszner József 
 címzetes főjegyző


