Tárgy: Adatkezelés szabályozása

ELŐTERJESZTÉS
a Képviselő – testület 2017. október 26-i ülésére
Tisztelt Képviselő-testület!
Ez év május 30-án fogadta el az Országgyűlés a 2017. évi LXVI. törvényt a
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény módosításáról a következők
szerint:
6. § (1) A Ht. 35. § (1) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:
(A települési önkormányzat képviselő-testülete önkormányzati rendeletben
állapítja meg:)
"g) a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységgel összefüggő
közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség,
valamint ügyfélszolgálati feladatok ellátásához szükséges személyes adatok
(a természetes személyazonosító adatok, valamint a lakcím) kezelésére
vonatkozó további rendelkezéseket.
Ez tehát rendeletalkotási kötelezettséget jelent. Egészen 2016-ig a a szilárd
hulladék gyűjtését és elszállítását szabályozó 34/1995. (XII.28.) számú
önkormányzati rendeletünk szabályozta ezt a kérdést hiszen azt a korábbi
hulladékgazdálkodási törvény előírta. Mivel 2016-ban – rendeletünk jelentős
módosításakor ez az előírás nem volt a törvényben, így hatályon kívül
helyzetük. Most javaslatunk szerint ugyanezt a hatályon kívül helyezett
szövegezést ugyanoda emelnénk vissza. ,
ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT:
(a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (1)-(2) bekezdései
alapján)
A rendelettervezet társadalmi, gazdasági hatás: a rendelet elfogadása
társadalmi hatással nem jár
Költségvetési hatás: költségvetési hatása nincs.
Környezeti, egészségügyi hatás: a rendelet közvetlen környezeti és
egészségügyi következményekkel nem jár.
Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: a feladat adminisztratív
többletteherrel nem jár
A
jogszabály
megalkotásának
szükségessége,
a
jogalkotás
elmaradásának várható következményei: Miután törvény kötelez ennek

rendezésére, így elmaradása esetén törvényességi észrevétel illetve eljárás
következhet a mulasztás miatt.
A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és
pénzügyi feltételek: rendelkezésre állnak
Kérem a Képviselő-testületet, hogy vitassa meg az előterjesztést és fogadja el
a rendeletet.
Szentgotthárd, 2017. október 18.

Dr Dancsecs Zsolt
jegyző

1.sz. melléklet

...../… önkormányzati rendelet
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a szilárd hulladék gyűjtéséről és elszállításáról
szóló 34/1995. /XII.28./ önkormányzati rendelet
módosításáról.

Szentgotthárd város Önkormányzatának Képviselő – testülete a hulladékról szóló 2012. évi
CLXXXV. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32.
cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX.
törvény 13. § (1) bekezdés 5. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli
el:

1.§. Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a szilárd hulladék
gyűjtéséről és elszállításáról szóló 34/1995. /XII.28./ önkormányzati rendelet 11.§-a az
alábbi (3) bekezdéssel egészíti ki:
„(3) A közszolgáltatással összefüggő személyes adatok: a közszolgáltatást igénybe vevő
neve, lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve. Ezeket az adatokat a közszolgáltatást
végző kezeli, ez kötelező adatkezelés. A Kötelező adatkezelés célja a közszolgáltatást
igénybe vevők körének nyilvántartása, a közszolgáltatást igénybe vevők befizetéseinek,
tartozásainak nyilvántartása és az ezen nyilvántartott adatokban történt változások
végrehajtása. A kezelendő adatok megismerhetőségét a szolgáltatást végző a szolgáltatást
igénybe vevőn kívül csak a szolgáltatás megszervezéséért felelős önkormányzatnak biztosítja.
Az adatkezelés időtartama a szolgáltatás igénybe vételének ideje és az igénybe vételt
követően öt év. Az Az adatkezelő a közszolgáltatást végző szerv munkaszervezete
2.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
Polgármester

Kihirdetési záradék

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Indokolás
1.§-hoz:
- A törvény által kötelezően előírt szabélyozást tartalmazza ami a szilárd hulladék gyűjtésével
és elszállításával mint közszolgáltatással kapcsolatosan felmerülő személyes adatok
kezelésének tartalmát szabályozza.
2.§-hoz:
Hatályba léptető rendelkezést tartaémaz

