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Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének 

3/2018. (I.25.) 

önkormányzati rendelete 
az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról és a közterületek tisztán tartásáról 

szóló 22/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 

88. § (4) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában, valamint a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva, a környezet védelmének általános 

szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (3) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörben 

eljáró Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Debreceni Járási Hivatala Környezetvédelmi és 

Természetvédelmi Főosztálya, valamint Hajdúsámson Város Önkormányzata Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 1/2016. (I. 29.) önkormányzati rendelet 40. § (1) bekezdés 10. pontjában biztosított 

véleményezési jogkörében eljáró Hajdúsámson Város Önkormányzata Képviselő-testületének Jogi és 

Ügyrendi Bizottsága, valamint 40. § (2) bekezdés 14. pontjában eljáró Műszaki és Városfejlesztési 

Bizottsága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:  

1. § 
 

Az önkormányzati hulladékgazdálkodási közfeladat ellátásáról és a közterületek tisztán tartásáról szóló 

22/2016. (IX. 29.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

 

„(2) E közfeladat ellátása érdekében az Önkormányzat az ingatlanhasználóknál keletkező települési 

hulladék, az elkülönítetten, gyűjtőszigeten gyűjtött települési hulladék, a házhoz menő lomtalanítás során 

a lomhulladék átvételére, elszállítására, kezelésére, hulladékgazdálkodási közszolgáltatást a rendelet 

10. §-a szerint (a továbbiakban: közszolgáltatás) szervez és tart fenn.” 

 

2. § 

 

A Rendelet 1. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:     

 

„(5) A közszolgáltató alvállalkozó igénybevétele útján biztosítja a (2) bekezdésben meghatározott 

hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenységek ellátását, ahol az alvállalkozó a közszolgáltatás 

egészéhez viszonyítottan 100%-ban lát el közszolgáltatást.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 3. § (1) bekezdés b. pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„az ingatlanon összegyűjtött nagy darabos, lomtalanítás körébe vont lomhulladék évente egyszeri a 

Közszolgáltató által meghatározott időpontban és helyen, erre a célra biztosított szállítóeszközén történő 

begyűjtésére és a Közszolgáltató általi elszállítására” 

 

4. § 

 

Az Rendelet 3. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(2) Adatszolgáltatási és adatkezelési szabályok: 

a) az adatkezelés célja a Közszolgáltató ügyfélszolgálati feladatainak ellátásához, a közszolgáltatási 
díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok 
kezelése, 

b) a Közszolgáltató ügyfélszolgálatával történő kapcsolatfelvétel során keletkezett adatok körébe 
tartozik mindazon adat, amely az ügyfélszolgálatnál, valamint az ingatlanhasználó és az 
ügyfélszolgálat közötti kapcsolat során keletkezik. Az adatok kezelése ebben az esetben az 
érintett által indított eljáráshoz, a szolgáltatáshoz, továbbá a szolgáltatás teljesítéséhez 
kapcsolódik, 
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c) a Közszolgáltató kötelezettsége az ügyfélszolgálaton keletkezett adatok elkülönítése a 
közszolgáltatást igénybevételéhez szükséges személyes adatokra és egyéb adatokra. Az egyéb 
adatokat a Közszolgáltató nem kezelheti, azokat köteles megsemmisíteni, 

d) a Közszolgáltató megteremti és fenntartja az adatkezelés személyi és tárgyi feltételeit, 
gondoskodik az adatok biztonságáról, meghatározza azokat az eljárási szabályokat, amelyek az 
adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához saját tevékenységi körén belül szükségesek, 

e)   a Közszolgáltató nyilvántartásában a természetes személyek esetében a hulladékról szóló törvény 
alapján a természetes személyazonosító adatokat, valamint a lakcímet tarthatja nyilván, ezeket az 
adatokat kezeli, 

f) a Közszolgáltató az általa kezelt adatokat nyilvánosságra nem hozhatja, az ügyfélszolgálati 
feladatainak ellátásán, a közszolgáltatási díj beszedésével kapcsolatos adatszolgáltatási 
kötelezettségén túl más célra fel nem használhatja, 

g) a Közszolgáltató az ingatlanhasználó személyes adatait a szerződéses viszony létrejöttétől annak 
megszűnéséig, díjhátralék esetén a tartozás fennállásáig kezelheti. A jogviszony, vagy díjhátralék 
megszűnését követően a Közszolgáltató a kezelt adatokat megsemmisíti.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 8. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(3) Üdülő ingatlanok esetében az ellátási időszak 6 hónap, mely tartalmazza a június, július, augusztus 

hónapokat. Az ellátási időszakban a közszolgáltató köteles a vegyes hulladékra vonatkozó gyűjtési 

gyakoriság biztosítására.”  

 

6. § 

 

A Rendelet 13. §-a a következő (1b) bekezdéssel egészül ki: 

 

„(1b) A zöldhulladék elszállítása (tekintettel a fenyőfagyűjtési kötelezettségre) januárban két alkalommal 

történik.” 

 

7. § 

 

A Rendelet 18. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) A gazdálkodó szervezet ingatlanhasználó a közszolgáltatás igénybevételére a háztartási 

hulladékhoz hasonló vegyesen gyűjtött hulladék esetében köteles, az elkülönítetten gyűjtött hulladék 

esetében pedig akkor, ha annak kezeléséről a Ht. 31. § (2) bekezdésében meghatározott egyéb módon 

nem gondoskodik.” 

 

8. § 

 

Ez a rendelet 2018. február 1. napján lép hatályba. 

 

 

Hajdúsámson, 2018. január 

 

 

  Dr. Danku József     Antal Szabolcs 
          jegyző       polgármester 
 

 

E rendeletet a mai napon kihirdettem: 

 

Hajdúsámson, 2018. január  

 

  Dr. Danku József 
          jegyző 




