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Tóalmás Község Önkormányzata Képviselő-testületének
8/2014. (III. 31.) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 15/2012.(XII.28.) 

önkormányzati rendelet módosításáról
Tóalmás község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 88. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, és a 35.§-ban kapott 
jogkörében, valamint az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott 
feladatkörében eljárva a települési szilárd hulladék kezelésére szervezett közszolgáltatásról szóló 
15/2012.(XII.28.) önkormányzati rendeletét (továbbiakban: R.) a következők szerint módosítja:

1. §.
(1) A R. 2. §. o) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:
„o) Hulladékkezelő Közszolgáltató: a kommunális szilárd hulladék begyűjtése és elszállítása 

Tóalmás Község e rendelet 2. számú mellékletében rögzített utcákban található ingatlanokról és 
annak a kijelölt ártalmatlanító helyen való elhelyezése az „ÖKOVÍZ” Nonprofit Önkormányzati 
Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Kft. (Címe: 2700 Cegléd, Pesti út 65.) jogosult és 
kötelezett.”

(2) A R. 2.§ q) pontját hatályon kívül helyezi.
(3) A R. 3.§ (3) bekezdése b) pontjának módosított szövege:
„b) „ÖKOVÍZ” Nonprofit Önkormányzati Kommunális és Víziközmű Üzemeltető Kft. (Címe: 

2700 Cegléd, Pesti út 65.)”
(4) Ahol a R. Begyűjtőt említ, alatta Közszolgáltatót kell érteni.

2. §.
A R. kiegészül a 14/A §-val:
„14/A. §.

Közszolgáltatással összefüggő személyes adatok kezelésére vonatkozó rendelkezések

(1) Az ingatlantulajdonos köteles a Közszolgáltatónak 8 napon belül bejelenteni természetes 
személyazonosító adatait (a közszolgáltatást igénybe vevő családi és utóneve, születési családi 
és utóneve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve), ha tulajdonosváltozás vagy egyéb ok 
folytán a közszolgáltatás igénybevételére kötelezetté válik, vagy az igénybevétel 
kötelezettsége megszűnik.

(2) Az Önkormányzat felhatalmazza a Közszolgáltatót a szerződő fél (1) bekezdés szerinti 
adatainak kezelésével a mindenkor hatályos adatvédelmi rendelkezések betartásával. 
Közszolgáltató a számára szolgáltatott személyes adatokat kizárólag a közszolgáltatás céljára 
köteles felhasználni.”

3. §.
A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
Tóalmás, 2014. március

Pál Sándorné                                                                                             Kovács Magdolna
jegyző                                                                                                        polgármester
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