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

bekezdése szerint összhangban a települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási 

díjról és helyi adóról szóló 2004. évi 582. törvény 82.§ és 83.§, és későbbi módosításaival a 

következő rendeletet alkotja: 

Dunaszerdahely Város 2016/ 14. sz. általános érvényű rendelete, amellyel módosul és 

kiegészül Dunaszerdahely Város 2014/12. sz. (2014. december 9.) a települési és kisebb 

építési hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló általános érvényű rendelete 

I. 

Dunaszerdahely Város 2014/12. sz. (2014. december 9.) a települési és kisebb építési 

hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló általános érvényű rendelete következőképpen 

módosul és egészül ki: 

1. A 3.§ a címmel együtt a következőképpen módosul: 

„3.§ 

Mennyiségi gyűjtés, annak módja és díj befizetésének határideje 

(1) A város területén mennyiségi gyűjtés kerül bevezetésre a: 

a) kevert települési hulladék (a kisebb építési hulladékot kivéve) esetében 

1) azon jogi személyeknél, akik a település területén található, nem 

vállalkozás céljára használt ingatlan használatára jogosultak vagy 

használják,  

2) azon jogi személyeknél és természetes személy - vállalkozóknál, akik a 

település területén található, vállalkozás céljára használt ingatlan 

használatára jogosultak vagy használják. 

 

b) kisebb építési hulladék esetében 

(2) A kevert települési hulladék mennyiségi gyűjtésébe bekapcsolódott díjfizetők esetében 

a díj kivetése a díjkezelő által kiadott határozat alapján az egész adó-megállapítási 

időszakra történik.  

(3) A kevert települési hulladék mennyiségi gyűjtési díj fizetése történhet banki átutalással 

vagy készpénz befizetéssel a díjkezelő bankszámlájára, vagy készpénzben, a díjkezelő 

pénztárába (Dunaszerdahelyi Városi Hivatal) 300 euró összegig. A díjfizető köteles a 

banki átutalás vagy díjkezelő bankszámlájára történő készpénz befizetése során 

minden díjfizetéskor feltüntetni az azonosító adatait, a díjkezelő bankszámlaszámát, az 

átutaló és az átutalás azonosítóját, amelyet a díjkezelő határoz meg. 

(4) A kevert települési hulladék mennyiségi gyűjtés díjának befizetési határideje a díj 

kivetésről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 nap, ha a díj nem 

haladja meg a 135 eurót. Ha a kivetett díj mértéke 

a) több mint 135 euró, de nem haladja meg a 3000 eurót, akkor a befizetés 

történhet 2 azonos részletben, az 1. részlet befizetésének határideje a díj 

kivetésről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 nap a második 

részlet befizetési határideje június 30. 

b) meghaladja a 3000 eurót, akkor a befizetés történhet 3 azonos részletben, az 1. 

részlet befizetésének határideje a díj kivetésről szóló határozat jogerőre 



emelkedésétől számított 15 nap a második részlet befizetési határideje 

augusztus 31., a harmadik részlet befizetési határideje pedig szeptember 30. 

(5) A díjat abban az esetben is be lehet egy összegben fizetni, ha a díjkezelő a díj 

kiszabását tartalmazó határozatban részletfizetést határoz meg, legkésőbb az első 

részlet befizetésének határidejéig. 

(6) A kisebb építési hulladék mennyiségi gyűjtés díját a díjfizető köteles készpénzben 

fizetni, amely fizetésről a díjkezelő pénztári átvételi bizonylatot állít ki. 

(7) A kisebb építési hulladék mennyiségi gyűjtés díját a díjfizető a kisebb építési hulladék 

a város által kijelölt helyen való elhelyezésekor fizeti.” 

2. Az 5.§ (1) bekezdés c) pontja a következőképpen módosul: 

„c) a súlyos fogyatékossággal élő személy vagy a kísérővel rendelkező súlyos 

fogyatékossággal élő személy vagy nagyrészt vagy teljesen magatehetetlen természetes 

személyek részére, arra az adó-megállapítási időszakra, amikor is ő súlyos 

fogyatékossággal élő személy részére kiállított igazolvánnyal vagy az illetékes hivatal 

határozatával/igazolásával, orvosi igazolással igazolni tudja, hogy a súlyos 

fogyatékossággal élő személy vagy a kísérővel rendelkező súlyos fogyatékossággal élő 

személy vagy nagyrészt vagy teljesen magatehetetlen természetes személy, ha a lakásban 

vagy a családi házban csak egyedül vagy a férjével/feleségével, vagy kiskorú személlyel, 

vagy csak gondozóval, vagy további súlyos fogyatékossággal élő személlyel vagy 

a kísérővel rendelkező súlyos fogyatékossággal élő személlyel vagy nagyrészt vagy 

teljesen magatehetetlen természetes személlyel él közös háztartásban. A díjfizető jelen 

feltételek teljesítését az illetékes hivatal határozatával igazolja.” 

3. Az 5.§ (1) bekezdés e) pontja a következőképpen módosul: 

„e) egyéb esetekben: gyógykezelési igazolás, szociális intézményben való tartózkodásról 

szóló igazolás, reszocializációs intézményben való tartózkodásról szóló igazolás, 

szabadságelvonó intézményben, előzetes fogságban való tartózkodásról szóló igazolás, 

eltűnt személyek estében a büntető eljárást végző szervek igazolása, vagy bírósági 

határozat, azon község ideiglenes lakhelyről szóló igazolása, amelyben az adott 

tárgyévben a díjcsökkentést igénylő díjfizető ideiglenes lakhellyel 

rendelkezik/rendelkezett és a díjat az adott községnek befizette, azt a tényt, hogy az adott 

lakásban vagy házban senki nem lakik az ingatlan energetikai szolgáltatója által kiállított 

számla igazolja.” 

 

4. A 7.§ (6) bekezdésében a „5.§ szerint” kifejezés a „vagy a 7.§ (1) bekezdése szerint 

rendezett” kifejezéssel egészül ki. 

II. 

Hatály 

Jelen általános érvényű rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba. 

Kelt, Dunaszerdahely, 2016.............................. 

JUDr. Hájos Zoltán 

    polgármester 


