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Tamási Város Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2019. (III.28.) önkormányzati rendelete
a hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 7/2003. (III. 9.) számú önkormányzati rendelet módosításáról

Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testülete
az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény

35.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva – Tamási Város Önkormányzatának Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 19/2014. (XI. 28.) számú önkormányzati rendelet 27. § (1) bekezdés a)
pontjában biztosított feladatkörében eljáró Tamási Város Önkormányzati Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága véleményének kikérésével – a következőket rendeli el:

1.§
A hulladékkezelési közszolgáltatási szóló 7/2003. (III. 9.) számú önkormányzati rendelet

(továbbiakban: Ör.) kiegészül a következő 7/A.§-al:
„7/A. § A 2. melléklet szerinti településrészen lévő ingatlanok ingatlanhasználói a hulladékot az

önkormányzat által kialakított gyűjtőpontokon helyezik el, amellyel teljesítik a hulladék
közszolgáltatónak történő átadási kötelezettségüket.”

2.§
(1) Az Ör. V. fejezetének címe helyébe a következő lép: „A közszolgáltatás díja, díjkedvezmények”
(2) Az Ör. 18. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„18.§ (1) A 2. melléklet szerinti településrészen lévő ingatlanok ingatlanhasználói az 50 l-es
gyűjtőedény utáni közszolgáltatási díjat fizetik, amennyiben:

a) 1-2 fős háztartás esetén 50 l-es ,
b) 3-5 fős háztartás esetén 80 l-es,
c) 5 fő feletti háztartás esetén 110 l-es
gyűjtőedény igénybevételére kötnek szerződést a közszolgáltatóval.
(2) A közszolgáltatási díj ingatlanhasználó által meg nem fizetett összegét az önkormányzat megtéríti

az állam által kijelölt szerv részére.”

3.§
Az Ör. VIII. Fejezet helyébe a következő lép
„VIII. FEJEZET
Személyes adatok kezelése

28.§ A közszolgáltató jogosult a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő
közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség, valamint az
ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes adatok kezelésére, a személyes adatok
kezelése során a közszolgáltató az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
szóló jogszabály rendelkezéseinek megfelelően köteles eljárni.”

4. §
Az Ör. kiegészül e rendelet 1. mellékletével.
5. §
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, díjkedvezményre vonatkozó rendelkezéseit

2019. március 1. napjától kell alkalmazni.

             
                Porga Ferenc                                                                              Gulyásné dr. Könye Katalin
               polgármester                                                                                              jegyző

Kihirdetve:
Tamási, 2019. március 28. napján.
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                                                                                                                                              Gulyásné dr.
Könye Katalin

                                                                                                                                                            
jegyző

Csatolmányok
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