
 

Segesd Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2018. (…..) önkormányzati rendelete 

a települési hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

24/2016. (XII. 30.) 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, valamint 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 hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 24/2016. (XII. 30.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: R.) 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Segesd közigazgatási területén a települési hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatást a 

DBR Dél-Balaton Régió Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (8600 Siófok, Papfődi utca 

3., KÜJ azonosító: 103549161, KTJ azonosító: 102709420, statisztikai számjel: 25979040-

3811-572-14), - a továbbiakban: Közszolgáltató – alvállalkozójaként az MTKSZ Marcali és 

Térsége Közszolgáltató Nonprofit Kft. végzi. 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 2017. október 1. napjától 2027. szeptember 30. napjáig a 

közszolgáltatási szerződés alapján.” 

 

2. § 

 

Az R. a következő 11/A. alcímmel egészül ki: 

 

„11/A. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelése 

 

16/A. § 

 

(1) E rendelet alapján a közszolgáltatás igénybevételére köteles ingatlanhasználókról a 

Koordináló Szerv és – az ügyfélszolgálati feladatai ellátásában igénybe vett Közszolgáltató 

ügyfélszolgálata – nyilvántartást vezet a hulladékgazdálkodási közfeladat ellátása érdekében 

az azonosításhoz szükséges adatok feltüntetésével. Az adatkezelés során az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló törvény rendelkezéseinek 

megfelelően kell eljárni. A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat a Koordináló 

Szerv és a Közszolgáltató köteles zártan kezelni, és az adatbázist kizárólag a 

hulladékgazdálkodással összefüggő tevékenységéhez, illetve jogszabályokban foglalt 

kötelezettségei teljesítéséhez kapcsolódóan kezelheti és tarthatja nyilván az adatkezelés 

céljának megvalósulásáig. 

 

 



(2) Az adatvédelmi és az egyéb adatszolgáltatásokra vonatkozó jogszabályok rendelkezései 

által meghatározott keretek között a hulladékgazdálkodásra vonatkozó ágazati jogszabályok 

alapján az Önkormányzat és a Közszolgáltató köteles átadni a Koordináló Szervnek a 

hulladékgazdálkodási feladat hatékony és folyamatos ellátásához szükséges, kezelésében lévő 

közérdekű adatokat és információkat. 

 

(3) A Koordináló Szerv és a Közszolgáltató kizárólag a közszolgáltatás kialakítása és 

fenntartása céljából, a kötelező közszolgáltatás nyújtására irányuló jogviszony időtartama 

alatt, valamint e jogviszony megszűnését követően a Koordináló Szerv a közszolgáltatással 

összefüggő díjhátralék esetén annak behajtásáig vagy törléséig a jogszabályokban előírt 

iratmegőrzési kötelezettség időtartama alatt kezelheti a közszolgáltatással érintett 

ingatlanhasználónak a közszolgáltatás ellátásához szükséges személyes adatait. A 

Közszolgáltató és a Koordináló Szerv jogosult egyes, a közszolgáltatás ellátásához 

kapcsolódó részfeladatai tekintetében adatkezelőt, adatfeldolgozót megbízni, és a jogos 

igényeinek érvényesítése érdekében az e bekezdésben meghatározott személyes adatokat 

hatósági, bírósági eljárások lefolytatása céljából harmadik személynek átadni.” 

 

3. § 

 

E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti. 

 

 

 

 Péntek László         dr. Varga Katalin 

  polgármester                  jegyző 

 

 

 

Kihirdetve: 2018. január …. 

 

      dr. Varga Katalin 

                          jegyző 

 

  

 


