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Ladánybene Község Ön kormá nyzat Képvise!ő-testü letének
9/2016. (Vll. 07.) önkormányzatl rendelete
hu

lladékkezelésiközszo!gáltatásról

szóló

12120'|3. (X. 28.) önko rmá nyzati rcndeletének módos ításáról

Alaptörvény 32 cikk (2)
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a hulladékról szóló 2012, évi CLXXXV.
törvény 88. § (4) bekezdés a) és b) pontjaiban kapott felhatalmazás alapján- a
hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 1212013. (X. 28.) önkormányzati rendeletének

Ladánybene Község Önkormányzat Képviselő-testülete

az

módosításával kapcsolatban a következőket rendeli el:

1. §

A hulladékkezelésiközszolgáltatásról szóló 1212013. (X. 28.) önkormányzati
(továbbiakban: R,) 12. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

rendelet

A tulajdonos és a közszolgáltató közötti szerzódésnek tartalmaznia kell,
a.) a szerződő felek megnevezését,
b.) a közszolgáltató tulajdoni szerkezetét, a feladatellátási 9yűjtőkörzet leírását,
c.) értelmező rendelkezések a közszolgáltatás körébe tartozó
hulladékokról,
d. ) a közszo lg á ltató tevékenységére vo natkozó általános sza bá lyo kat,
e.) a hulladék9yűjtés és szállítás részletes feltételeit,
f,) a közszolgáltató és a tulajdonosok kötelezettségeit,
g ) az lzsáki Regionális hulladéklerakó üzemeltetése és a vegyesen gyűjtött
hu lladék ártalmatlanításá nak sza bá lya it,
h.) az Önkormányzat kötelezettségeit,
i,) az állami hulladékgazdálkodási közfeladattal összefüggésben a Koordináló szerv
feladatait,
j.) a közszolgáltatás finanszírozásának elveit és módszereit,
k,) a szerződés hatályát, a megszűntetés és a szerződésszegés eseteit,
l.) záró rendelkezéseket"

,,12. §

2. §

A R. 16, §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

(í) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással

ellátott területen lévő ingatlan 1. § (3)
adataira vonatkozóan kötelezően
személyi
a
tulajdonosának
rögzített
békezdésében
szervnek a kötelezó
Koordináló
és
közszolgáltatónak,
a
adatot kell szolgáltatni
yidejű
leg.
l
eg
l
ló
értesítésse
szo lg á ltatásba történő bevo násáró szó

16. §

(2)

A közszolgáltató, és a Koordináló szerv a tulajdonos személyes adatait (név, szÜletési
hely és idő, lakcím) jogosult nyilvántartaniés kezelni.

(3)

A közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokatkizárólag a közszo19áltatásifeladatai
kapcsolatban használhatja fel, jogosulatlannak
ellátásával és jogai érvényesítésével
nem adhatja át,

szolgáltatási díj tartozás fennállása, meg nem fizetése esetén a kÖáartozás
behajtásáig, illetve á vé9rehajtás elévüléséigtarthatja nyilván a személyi adatokat a

(4)

A

koordináló szerv.

közszolgáltató és Koordináló szerv köteles a személyes adatok kezelésére
jogosult(felelós) személyt, a nyilvántartás formáját, módját, valamint a szabálYait a

(5)

A

Jo g

osu latla n betekintés meg akad ály ozása érdekébensza bá lyozn

i.

személyes adatok kezelésének és az adatvédelmi követelmények megszegése
esetén a Btk., károkozás esetén a Ptk, szabályai azirányadók,

(6)

A

A közszolgáltató és a Koordináló szerv a (2) bekezdésben felsorolt személyes adat
pontosítása, kiegészítésecéljából adatszolgáltatást kérhet a jegyzőtől. Pz.

(7)

adatszolgáltatás díját a vonatkozó hatályos jogszabály határozza meg."

3. § Ez a rendelet 2016. július 7. napján lép hatályba, és 2016, július 8. napján hatálYát
veszti.
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