Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata közgyűlésének
31/2017. (X. 9.) önkormányzati rendelete
a köztisztaság fenntartásáról és a települési
hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelező
igénybevételéről szóló
1/2014. (II. 4.) önkormányzati rendelet
módosításáról*

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében és 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)
bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - a környezet védelmének
általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében meghatározott
feladatkörében eljáró Tolna Megyei Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatala Agrárügyi és
Környezetvédelmi Főosztály Környezetvédelmi és Természetvédelmi Osztály, valamint a
Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 27/2014. (XII. 23.) önkormányzati rendelet 52. §
(1) bekezdés d) pont de) alpontjában meghatározott feladatkörében eljáró Gazdasági és
Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:
1. § A köztisztaság fenntartásáról és a települési hulladékkal kapcsolatos helyi
közszolgáltatásról, annak kötelező igénybevételéről szóló 1/2014. (II. 4.) önkormányzati
rendelet (a továbbiakban: R.) a 14. §-a a következő (7) bekezdéssel egészül ki:
„(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő közszolgáltatási díj
beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése, valamint
ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes adatok kezelése során a
közszolgáltató köteles megteremteni az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, köteles
továbbá gondoskodni a személyes adatok biztonságáról. Az adatszolgáltatás célja a
közszolgáltatással összefüggően az ingatlanhasználó személyének megállapításához, a
közszolgáltatási díj beszedéséhez szükséges adatbázis létrehozása és működtetése.”

*

A rendeletet a közgyűlés a 2017. szeptember 29-i ülésén fogadta el. A rendelet a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 12. § (3)
bekezdése alapján hatályát vesztette 2017. október 11. napjával.

2. § Az R. 1/A. §-ban a „június 30” szövegrész helyébe a „december 31” szöveg, az R. 14. § (2)
bekezdésében az „az ALISCA TERRA Regionális Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.”
szövegrész helyébe az „a Vertikál Zrt.” szöveg lép.
3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Ács Rezső
polgármester

dr. Molnár Kata
jegyző

Kihirdetési záradék:
A kihirdetés napja: 2017. október 9.
dr. Molnár Kata
jegyző
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