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Dunaszerdahely Város 2015/4. sz. (2015. április 28.) általános érvényű 

rendelete, 

amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2012/23. sz. (2012. 

december 4.) a közterület-használati adóról szóló általános érvényű 

rendelete 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2015.04.28-ai testületi ülésén hozta. 

Az általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal 

hirdetőtábláján és internetes honlapján 2015.04.10-én lett közzé téve. 

Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes 

honlapján 2015.05.12. lett közzé téve. 

Ezen általános érvényű rendelet 2015.05.27. lépett hatályba. 

 

 

 

 

 



Dunaszerdahely Város az községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§ (1) 

bekezdése és a helyi adókról szóló 2004. évi 582. törvény 36.§ és későbbi módosításai alapján 

a következő rendeletet alkotja: 

 

Dunaszerdahely Város 2015/4. sz. (2015. április 28.) általános érvényű rendelete, 

amellyel módosul és kiegészül Dunaszerdahely Város 2012/23. sz. (2012. december 4.) a 

közterület-használati adóról szóló általános érvényű rendelete 

 

I. 

 

Dunaszerdahely Város 2012/23. sz. (2012. december 4.) a közterület-használati adóról szóló 

általános érvényű rendelete, amelyet módosít a 2013/15. sz. (2013. június 25.) általános 

érvényű rendelet, a következőképpen módosul és egészül ki: 

 

1. Az 5.§ a) pontja a következőképpen: 

„a) árusítást/szolgáltatást nyújtó berendezés elhelyezése ambuláns árusítás esetén 

aa) helyi fogyasztásra alkalmas ételek és italok árusítása 

 1. mozgó értékesítőből történő ambuláns árusítás és állandó  

sátras értékesítés esetén (rendszeres)      1,00 euró 

 2. alkalmi árusítás esetén (rendszertelen)     5,00 euró 

ab) fenyőfák, édesvízi halak árusítása        0,25 euró 

ac) könyvek, audiovizuális vagy egyéb művek, apró kézműves termékek,  

termékek és szolgáltatások bemutatása és hirdetése, azonnali és tárgyi  

nyereményű sorsjegyek        1,50 euró 

ad) árusítást/szolgáltatásnyújtás egyéb esetei      3,50 euró 

ae) a következő berendezések elhelyezése 

nagy körhinta (5m x 5m)        3,00 euró 

kis körhinta (3m x 3m)        4,75 euró 

centrifuga, spiderman, autodrom, adrenalín attrakciók (5m x 2m)            12,50 euró 

 lövölde (5m x 2m)         2,50 euró 

játékterem, körök, és egyéb kisebb attrakciók     2,00 euró 

cirkusz           0,25 euró“ 

 2. Az 5. § hb) pontja a következőképpen szól: 

„hb) kürtöskalács, cukorvatta, cukrásztermékek, lángosok, pörkölt kukorica, lepény, rétes,  

sajtok, újbor, húskészítmények és füstölthúsok (3m x 2m)     9,00 euró“ 

 

 

         II. 

Hatályosság 

 

Ez a rendelet a Városi Hivatal hirdetőtábláján való kifüggesztést követő 15. napon lép 

hatályba.  

 

Kelt, Dunaszerdahely, 2015.05.11 

 

JUDr. Hájos Zoltán 

     polgármester 

 
 


