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Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testületének
17/2004. rendelete
a helyi hulladékgazdálkodásról szóló
29/2001.(XII.18.) Ör. számú rendelet módosításáról

Szécsény Város Önkormányzat Képviselı-testülete a 29/2001. (XII.18.) Ör.
számú rendeletét (továbbiakban: rendelet) az alábbiak szerint módosítja:
1. §
A rendelet 4.§-ának (2)-(3) bekezdései helyébe a következı rendelkezés lép,
ezzel együtt a jelenlegi (3)-(4) bekezdés számozása (4)-(5) bekezdésre
változik.
(1) Gazdálkodó szervezet a gazdasági tevékenységével összefüggésben
keletkezett, nem elkülönítetten győjtött, nem hasznosított vagy
ártalmatlanított hulladéka tekintetében köteles a közszolgáltatás
igénybevételére, az alábbi esetek kivételével:
a.) A környezetvédelmi felügyelıség által engedélyezett – hulladék
ártalmatlanítására alkalmas – hulladékkezelési berendezéssel,
létesítménnyel rendelkeznek és a jogszabályokban meghatározott
feltételekkel, megfelelı hasznosító, vagy ártalmatlanító eljárás
alkalmazásával a tevékenységük során képzıdött hulladékuk
ártalmatlanításáról ezekben a berendezésekben, létesítményekben
gondoskodnak.
b.) A hasznosításra vagy ártalmatlanításra vonatkozó kötelezettségét a
kötelezett az erre feljogosított és engedéllyel rendelkezı
hulladékkezelınek történı átadással, a kezelés költségeinek
megfizetésével teljesíti.
(2) Gazdálkodó szervezet akkor köteles a közszolgáltatás igénybevételére, ha a
gazdasági tevékenységével összefüggésben keletkezett települési
hulladékának kezelésérıl, a közszolgáltatás keretében nyújtott települési
hulladékkezelés – környezetvédelmi felügyelıség által igazoltan –
környezeti szempontból a hulladékkezelésrıl szóló jogszabályban
meghatározottaknál lényegesen kedvezıbb megoldással történik.
2. §
A rendelet kiegészül az alábbi 15/A §-sal:
15/A. §
Adatszolgáltatás, személyes adatok kezelése
(1) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatással ellátott területen lévı ingatlan
tulajdonosának személyi adataira vonatkozóan kötelezıen adatot kell
szolgáltatnia a Közszolgáltató részére a kötelezı közszolgáltatásba történı
bevonásról szóló értesítéssel egyidejőleg.
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(2) A Közszolgáltató az ingatlan tulajdonos személyi adatait (név, születési hely
és idı, anyja neve, lakcím) jogosult nyilvántartani és kezelni.
(3) A Közszolgáltató a nyilvántartott személyi adatokat kizárólag a
közszolgáltatási feladatai ellátásával és jogai érvényesítésével kapcsolatban
használhatja fel, jogosulatlanoknak nem továbbíthatja, adhatja át.
Az adatfelhasználás során a személyes adatok védelméhez főzıdı jogok
nem sérülhetnek.
(4) A közszolgáltatási kötelezettség megszüntetését követıen a személyes
adatokat nyilvántartásból 5 napon belül kell törölnie/megsemmisítenie a
Közszolgáltatónak.
Szolgáltatási díj tartozás fennállása, meg nem fizetése esetén a köztartozás
behajtásáig, illetve a végrehajtás elévüléséig tarthatja nyilván a személyes
adatokat a Közszolgáltató.
(5) A Közszolgáltató külön intézkedésében jelöli ki a személyes adatok
kezelésére jogosult/felelıs személyt és határozza meg a nyilvántartás
formáját, módját, valamint a szabályait, amely kizárja a jogosulatlanok
betekintésének lehetıségét.
(6) A személyes adatok kezelésének megsértése és az adatvédelmi
követelmények megszegése esetén a Btk. A szabálysértésekrıl szóló
1999.évi LXIX. törvény vonatkozó szabályai, illetve ebbıl származó
károkozás esetén a Ptk. szabályai az irányadóak.
(7) A Közszolgáltató a (2) bekezdésben felsorolt személyes adatok pontosítása,
kiegészítése céljából adatszolgáltatást kérhet Szécsény Város jegyzıjétıl.
Az adatszolgáltatás díját a vonatkozó hatályos jogszabály állapítja meg.
3. §
E rendelet 2004. október 15-én lép hatályba.
Szécsény, 2004. október 4.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı
A rendelet kihirdetve:
Szécsény, 2004. október 5.

Bartusné
dr. Sebestyén Erzsébet
címzetes fıjegyzı

Dr. Serfızıné
dr. Fábián Erzsébet
polgármester

