
Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (XI.23.) önkormányzati 

rendelete 

Hatályos:2017-12-01 - 2017-12-02 

Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2017. (XI.23.) önkormányzati 

rendelete 

a köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló 6/2014. (XII.30.) önkormányzati 

rendelet módosításáról 

Aparhant Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi 

CLXXXV. törvény 35. § a)-g) pontjában, a 39. § (2) és (5) bekezdésében, valamint a 88.§ (4) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének, a) 

pontjában, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdésének 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

1. § 

Aparhant Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról, valamint a 

települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező 

igénybevételéről szóló 6/2014. (XII.30.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) 2. § 

(3) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„2. § 

(3) A helyi kötelező közszolgáltatásra vonatkozó szabályokat Aparhant Község 

Önkormányzata és a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft. között 

létrejött szerződés rendelkezései rögzítik.” 

2. § 

A Rendelet 4. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„4. § 

(2) Aparhant község közigazgatási területén a hulladékkezelési közszolgáltatás teljesítésére 

kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Dél-Kom Dél-Dunántúli Kommunális Szolgáltató 

Nonprofit Kft. (7632 Pécs, Siklósi út 52.) – jelen rendeletben: Közszolgáltató.” 

3. § 

A Rendelet 7. § (2) bekezdés helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„7. § 

(2) Az ingatlantulajdonos (használó) a szelektíven gyűjtött háztartási hulladékot elhelyezheti a 

hulladékgyűjtő szigeten: a közterületen erre a célra elhelyezett, a települési szilárd hulladék 

hasznosítható összetevőinek fajta szerinti elkülönített gyűjtésére szolgáló edényekben. A 

hulladékgyűjtő sziget címe Aparhant, Petőfi Sándor utca 52.” 



4. § 

A Rendelet 16. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„16. § 

A közszolgáltatási díjat az ingatlantulajdonos a Közszolgáltatónak fizeti.” 

5. § 

A Rendelet 17. § helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

„17. § 

Amennyiben az ingatlan tulajdonosi, használati viszonyaiban változás következik be, úgy az új 

tulajdonos, vagy használó a korábbi tulajdonossal egyetemlegesen köteles a változás tényét 15 

napon belül írásban bejelenteni a Közszolgáltatónak.” 

6. § 

(1) A rendelet 2017. december 1. napján lép hatályba. 

(2) E rendelet kihirdetéséről – kifüggesztés útján – a jegyző gondoskodik. 

Aparhant, 2017. november 22. 

 

 

 

                 Csóka Attila                                                                   dr. Dobai Sándor 

                polgármester                                                                            jegyző 

 

Záradék: 

A rendelet 2017. november 23. napján kihirdetésre került. 

 

                                                                                                                                                       

   

                                                                                                           dr. Dobai Sándor 

                                                                                                                    jegyző 


