SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
…/2013.(…..) önkormányzati rendelete
a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról szóló
7/2001.(IV.30.) önkormányzati rendelet módosításáról
(t e r v e z e t)
Simontornya Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában kapott felhatalmazás alapján a
következőket rendeli el:
1. § Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékokkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatásokról szóló 7/2001.(IV.30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-ának (6), (9) és (10) bekezdése helyébe a
következő rendelkezés lép:
„(6) Közszolgáltató: Simontornya város közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére kizárólagosan jogosult
hulladékkezelő a VERTIKÁL Építőipari és Kommunális Szolgáltató Zrt. (8154 Polgárdi, Bocskai u. 39.)
(9) Hulladékkezelési közszolgáltatási díj: az ingatlantulajdonos által a közszolgáltatónak
fizetendő díj, amely tartalmazza a települési szilárd hulladék kijelölt ártalmatlanító helyen történő elhelyezésének díjhányadát is.
(10) Kijelölt ártalmatlanító hely: Simontornya város közigazgatási területén a települési
szilárd hulladék ártalmatlanítási helye: Sárbogárd, külterület, hrsz: 0522/13.”
2. § A Rendelet 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(1) A helyi közszolgáltatás igénybevételéért az ingatlan tulajdonosa a közszolgáltató részére közvetlenül vagy az általa megbízott díjbeszedő útján közszolgáltatási szemétdíjat köteles fizetni, amely magában foglalja a rendelet 3. § (4) a) szerinti hulladék elszállításának díját is.”
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3. § A Rendelet 14. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(2) A tulajdonos köteles írásban 3 nappal korábban a közszolgáltatónak bejelenteni, ha
ingatlanán a helyi közszolgáltatás alá eső települési szilárd hulladék szokásos mennyiségét jelentősen meghaladó mennyiségű hulladék keletkezése várható. A bejelentés
alapján a közszolgáltató címkézett zsákot vagy igényelt méretű szabványos gyűjtőedényt biztosít a megjelölt időpontra vagy időtartamra a települési szilárd hulladék
megfelelő gyűjtéséhez, illetve elszállításához.”
4. § A Rendelet 15. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:
„(4) A közszolgáltató a (2) és (3) bekezdésben foglalt előírásoktól eltérő módon, illetve
szabálytalanul kihelyezett, valamint a lomtalanítás keretébe nem tartozó, vagy a lomtalanítás keretébe tartozó, de attól eltérő időpontban szabálytalanul kihelyezett hulladék
elszállítását a hulladékmennyiségnek megfelelő díj ellenében végzi el.”
5. § A Rendelet 19. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:
„19. § (1) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatokat – a közszolgáltatást igénybe vevő neve, lakcíme, születési helye, ideje, anyja neve – a közszolgáltató csak
saját, a közszolgáltatási tevékenységével összefüggő célra használhatja.
(2) A közszolgáltató a személyes adatokat elsősorban az ingatlantulajdonos adatszolgáltatása alapján ismeri meg.
(3) A közszolgáltató az általa nyilvántartott adatokat a közszolgáltatási szerződés
megszűntéig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti.
(4) A közszolgáltató nem jogosult az általa kezelt, közszolgáltatással összefüggő
személyes adat nyilvánosságra hozatalára.”
6. § (1) Hatályát veszti a Rendelet 4. §-ának (4) bekezdése, a 10. §-ának (4) bekezdése és a
Rendelet 2. melléklete.
(2) A Rendelet 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.
7. § Ez a rendelet 2013. március 1-jén lép hatályba, és 2013. március 2-án hatályát veszti.
Simontornya, 2013. február 15.

Csőszné Kacz Edit sk
polgármester

Bárdos László sk.
címzetes főjegyző
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Záradék
A rendelet kihirdetése a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztéssel a mai napon megtörtént.
Simontornya, 2013.
Bárdos László
címzetes főjegyző

