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MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 
 

25/2011. (V. 20.) számú 
 

R E N D E L E T E  
 

a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, 
a közterületek tisztántartásáról szóló 

24/2001. (IX. 14.) számú rendelet módosításáról 
 
 
Marcali Város Képviselőtestületének a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező 
közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.) számú rendelete (továbbiakban: 
Rendelet) a következők szerint módosul: 
 

1. § 
 
A Rendelet 10. §-a az alábbi új (5) bekezdéssel egészül ki: 

„(5) Amennyiben az ingatlan tulajdonosa a (2) bekezdés szerinti bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, 
úgy a közszolgáltató részére a 7. § (22) bekezdésében meghatározott adatokat – a közszolgáltató kérelmére – 
hivatalból át kell adni.” 
 

2. § 
 

Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, és a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. 
 
 
 

Dr. Sütő László s.k. Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
polgármester jegyző 
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Marcali Város Önkormányzata Képviselőtestületének 
a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatásról, 

a közterületek tisztántartásáról szóló  
24/2001. (IX. 14.) számú rendelet módosításáról szóló 

25/2011. (V. 20.) számú rendeletének 
 

I N D O K O L Á S A  
 
 

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény (a 
továbbiakban: Avtv.) 3. §-a értelmében személyes adat csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, 
vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat 
rendelete elrendeli. A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (a továbbiakban: Hgtv.) 23. § g) 
pontja meghatározza, hogy a települési önkormányzat képviselő-testülete (a továbbiakban: Önkormányzat) 
rendeletben állapítja meg a közszolgáltatással összefüggő személyes adatok (közszolgáltatást igénybe vevő neve, 
lakcíme, születési helye és ideje, anyja neve) kezelésére vonatkozó rendelkezéseket. Az adatkezelést tehát a 
törvény felhatalmazása alapján, helyi önkormányzati rendelet rendeli, illetve rendelheti el, azonban kizárólag a 
Hgtv.-ben meghatározott személyes adatok körében. 

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos 
kötelező közszolgáltatásról, a közterületek tisztántartásáról szóló 24/2001. (IX. 14.) számú önkormányzati 
rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 12. § szabályozza a közszolgáltató számára a közszolgáltatással összefüggő 
személyes adatok, így a közszolgáltatást igénybe vevő nevének, lakcímének, születési helyének és idejének, 
anyja nevének kezelésére vonatkozó szabályokat, így a Hgtv. és Avtv. szabályainak megfelel. 

A Rendelet 10. § (1) bekezdése alapján az ingatlantulajdonos köteles az Önkormányzat által szervezett 
közszolgáltatás igénybevételére, és a 10. § (2) bekezdés szerint a közszolgáltatónak köteles bejelenteni minden 
olyan változást, amely alapján a közszolgáltatást igénybevételére kötelezetté válik. Amennyiben azonban az 
ingatlan tulajdonosa bejelentési kötelezettségének nem tesz eleget, az Önkormányzat a közszolgáltatás ellátása, a 
díjfizetési kötelezettség megállapítása érdekében a közszolgáltatást igénybevevőknek a Rendelet 7. § (22) 
bekezdésében meghatározott személyes adatait a Közszolgáltatónak át kellene adja. A közszolgáltatást 
igénybevevő személyes adatait az Avtv. és a Hgtv. figyelembevételével csak akkor adhatja át az Önkormányzat, 
ha erre rendeleti felhatalmazása van, ezért szükséges a Rendeletet módosítani. 

Marcali, 2011. május 18. 
 
                                                                                              Bödőné Dr. Molnár Irén s.k. 
                                                                                                              jegyző 
 


