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Arló Nagyközség Önkormányzat 

Polgármesterének 

19/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelete 

a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló  

11/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 
Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a 88.§ (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 13/2014. (X.31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el: 

1.§ 

 

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 11/2015. (VI. 29.) rendelet (a továbbiakban: 

Rendelet) bevezető része helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„Arló Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdésében, a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény a 88.§ (4) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva 

Arló Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló 14/2016. (X. 31.) önkormányzati rendelet 3. mellékletében biztosított véleményezési 

jogkörében eljáró Ügyrendi, Szociális és Oktatási Bizottság véleményének kikérésével a 

következőket rendeli el:” 

 

2. § 

 

(1) A Rendelet 3.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(3) Arló nagyközség közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást 

közszolgáltatási szerződés alapján kizárólagos joggal a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei 

Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 

(továbbiakban: Közszolgáltató) látja el.” 

 

(2) A Rendelet 3. §-a kiegészül az alábbi (4) bekezdéssel: 

 

„(4) A közszolgáltató alvállalkozók igénybevétele útján biztosítja a (3) bekezdésben 

meghatározott hulladékgazdálkodási közszolgáltatási tevékenység ellátását, ahol az 

alvállalkozók a közszolgáltatás egészéhez viszonyítottan 100%-ban látják el a 

közszolgáltatást.” 

 

3. § 

 

A Rendelet 6.§-a kiegészül az alábbi (7) bekezdéssel: 

 

„(7) A hulladékgazdálkodási közszolgáltatásba bevont területeken tilos  
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a) a mezőgazdasági termelés során keletkezett növényi hulladék, 

b) a kerti hulladék, nyesedék, gally, 

c) az avar, 

d) az ipari eredetű hulladék, 

e) a vegyes hulladék, 

f) az árok, töltések növényzetének 

égetése.” 

 

4. § 

 

A Rendelet 7.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) A közszolgáltatás díját a Koordináló szerv által kiállított számla alapján 

a) a természetes személy ingatlanhasználók negyedévente utólag, 

b) a jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek a 

megkötött közszolgáltatási szerződésben rögzítettek szerint  

fizetik meg.” 

 

5. § 

 

A Rendelet 9.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„9. § 

 

(1) Ingatlanhasználó igényelheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás és a díjfizetési 

kötelezettség szüneteltetését, amennyiben az ingatlant 60 napot meghaladó tartamban 

nem lakja, egyéb módon nem hasznosítja, és az ingatlanban más részére sem biztosít 

lakhatást vagy az ingatlan hasznosítási lehetőségét nem biztosítja. 

 

(2) Ingatlanhasználó legalább 15 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérelmezheti 

Közszolgáltatónál a közszolgáltatás szüneteltetését, mely kérelméhez csatolnia kell teljes 

bizonyító erejű magánokiratba foglalt nyilatkozatát, mely szerint az érintett ingatlan 

vonatkozásában semmilyen közszolgáltatást, valamint közüzemi szolgáltatást nem vesz 

igénybe. 

 

(3) A szünetelés kérelmezése esetében Közszolgáltató a bejelentés időpontjában még ki nem 

számlázott hónapokra érvényesíti a díjfizetés szüneteltetését. 

 

(4) Természetes személy ingatlanhasználó évente köteles közüzemi számlákkal, valamint a 

mérőórák állásáról szóló okirattal igazolni a szüneteltetés jogalapjának fennálltát, mely 

időszak alatt is jogosult Közszolgáltató ellenőrizni a szünetelés fennállásának jelen 

rendeletnek való megfelelőségét.  

 

(5) Nem természetes személy ingatlanhasználó a települési önkormányzat által kiadott 

igazolással évente köteles igazolni Közszolgáltató felé a szüneteltetés jogalapjának 

fennálltát. 

 

(6) Amennyiben üdülő ingatlan esetén az ingatlan nem rendelkezik önálló 

közműcsatlakozással, úgy a szüneteltetés jogalapjának fennállását az önkormányzat 

igazolja. 
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(7) Amennyiben a szünetelés feltételeiben változás következik be az ingatlanhasználó 

köteles azt a Közszolgáltatónak haladéktalanul, de legkésőbb nyolc napon belül 

bejelenteni. 

 

(8) Amennyiben a szünetelés ideje alatt települési hulladék kerül kihelyezésre úgy – az 

ingatlan-tulajdonos egyidejű értesítése mellett – a Közszolgáltató a hulladékot elszállítja, 

valamint adatszolgáltatással él a Koordináló szerv felé, aki az adatszolgáltatásban 

megjelölt időponttól kezdve a hulladékszállítási díjról számlát állít ki.” 

 

6. § 

 

A Rendelet 12.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„12. § 

 

(1) Az ingatlanokon felhalmozódó, a rendszeres gyűjtőjárat méreténél, mennyiségénél fogva 

nem elszállítható települési hulladék szervezett összegyűjtéséről és elszállításáról (a 

továbbiakban: lomtalanítás) közszolgáltató évente 2 alkalommal házhoz menő 

lomtalanítás keretében az ingatlanhasználóval egyeztetett módon és időpontban 

gondoskodik.  

 

(2) A lomtalanításról a Közszolgáltató az ingatlanhasználó – társasház esetében a törvényes 

képviseletre jogosult – igénybejelentése alapján gondoskodik. 

 

(3) A lomtalanítási szolgáltatást az az ingatlanhasználó veheti igénybe, aki az esedékes 

közszolgáltatási díjfizetési kötelezettségének igazolható módon eleget tett. 

 

(4) A lomtalanítási szolgáltatásra vonatkozó igénybejelentés közlését követően a 

Közszolgáltató az ingatlanhasználóval egyeztetett időpontban, de legfeljebb az 

igénybejelentést követő 30 napon belül köteles a lomtalanításról gondoskodni. 

 

(5) Közszolgáltató legkésőbb a lomhulladék szállítását megelőző munkanapon köteles az 

igénybejelentővel a szállítás pontos időpontját közölni. 

 

(6) Az igénybejelentő köteles a Közszolgáltató által megjelölt szállítási időpontban vagy 

időtartamban a lomhulladék átadására készen állni, átvételére lehetőséget biztosítani azzal, 

hogy a lomhulladék közterületen nem helyezhető el.” 

 

7. § 

 

(1) A Rendelet 13. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1)  Az ingatlanhasználó a települési hulladék gyűjtésére, illetve elszállítására a 

közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényt, valamint gyűjtőedény 

hiányában a Közszolgáltató által térítés ellenében rendelkezésre bocsátott, hulladékgyűjtés 

céljára gyártott hulladékgyűjtő zsákot vehet igénybe. Az igénybeveendő gyűjtőedények 

űrtartalom szerinti tipizálását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.” 

 

(2) A Rendelet 13. § (6) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 
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„(6) Azon ingatlanok használói, ahol a hatósági nyilvántartás alapján az ingatlanban a 

bejelentett lakosok száma 1 fő, a 60 literes edényzet utáni díjfizetést kérelmezhetik a 

közszolgáltatónál. A jogosultság fennállását az önkormányzat által kiállított igazolás 

alapján kell az ingatlanhasználónak a közszolgáltató felé igazolnia.” 

 

8. § 

 

(1) A Rendelet 15.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(1) A gyűjtőedényben elhelyezhető települési hulladék súlya: 

 

a) 60 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 15 kg. 

b) 120 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 27 kg, 

c) 240 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 50 kg, 

d) 770 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 175 kg, 

e) 1 100 literes gyűjtőedény esetében legfeljebb 250 kg.” 

 

(2) A Rendelet 15.§ (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„(3) Tilos a gyűjtőedénybe veszélyes hulladékot, állati tetemet, haszonállati ürüléket, 

fertőző anyagot, tűz- és robbanásveszélyes anyagot, valamint olyan hulladékot 

elhelyezni, amely veszélyezteti a gyűjtőedények ürítését végző személyek testi épségét 

vagy egészségét, illetve a hulladékgyűjtő járműben rongálódást okozhatnak.” 

 

9. § 

 

A Rendelet 17. §-a helyébe az alábbi rendelkezés lép: 

 

„17. § 

 

Az ingatlanhasználó az ingatlanán alkalmilag keletkezett települési hulladékot – negyedévente 

250 kg mennyiségben – Közszolgáltató által meghatározott létesítménybe, valamint az 

Önkormányzat illetékességi területén lévő hulladékudvarba saját maga is elszállíthatja, és ott 

díjmentesen elhelyezheti lakcímkártya, valamint a közszolgáltatás megfizetését igazoló 

készpénzátutalási megbízás feladóvevény felmutatásával.” 

 

10. § 

 

A Rendelet kiegészül az e rendelet 1. mellékletével. 

 

11. § 

 

(1) Ez a rendelet 2020. november 19-én lép hatályba és 2020. november 20-án hatályát veszti. 

 

(2) Hatályát veszti a Rendelet 16. § (1) bekezdése. 

            

v         Vámos Istvánné dr. sk.                                                        

polgármester 

 

 

Klisóczkiné Papp Andrea sk. 

jegyző 

 



5 
 

 

1. melléklet a 19/2020. (XI.18.) önkormányzati rendelethez 

1. melléklet a 11/2015. (VI. 29.) önkormányzati rendelethez 

 

 

Arló nagyközség területére kihelyezett gyűjtőedényzetek típusai 

 

 

1. 60 literes gyűjtőedényzet 

2. 120 literes gyűjtőedényzet 

3. 240 literes gyűjtőedényzet 

4. 770 literes gyűjtőedényzet 

5. 1100 literes gyűjtőedényzet 

 

 

 


