
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 36.§ és későbbi módosításaival a következő 

rendeletet alkotja: 

 

Dunaszerdahely Város 2016/19. sz. (2016. december 6.) 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 (módosítva a 2013/15. sz., 2015/4. sz., 2016/3. sz. és 

a 2016/11.sz. rendelettel) következőképpen módosul és egészül ki: 

 

1. Az 5.§ a címmel együtt a következőképpen módosul: 

 

 

„5. § 

Az adókulcs 
 

A közterület-használati adókulcs a sajátos használatú közterület minden megkezdett 

négyzetméterére és minden megkezdett napjára: 

a) az árusítást és szolgáltatást nyújtó berendezés elhelyezése 

1. helyi fogyasztásra alkalmas ételek és italok árusítása céljából 

1.1. egész évben mozgó értékesítőből történő ambuláns árusítás és állandó sátras 

értékesítés (rendszeres) esetében      1,00 euró 

1.2. alkalmi értékesítés (rendszertelen, eseti) esetében   5,00 euró 

 

2.  karácsonyfa és édesvízi élő halak árusítása céljából   0,25 euró 

 

3. könyvek, audiovizuális vagy egyéb műalkotás, apró művészeti vagy kézműves 

alkotások árusítása, termékek és szolgáltatások, sorsolások, azonnali és tárgyi 

nyereményű sorsjegyek bemutatása és népszerűsítése céljából  1,50 euró 

 

4. a következő berendezések elhelyezése céljából 

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

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

centrifuga, spiderman, autodrom,      12,50 euró 

adrenalín attrakciók (5m x 2m)      

lövölde (5m x 2m)       2,50 euró 

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

cirkusz         0,25 euró 

 

5. Az 1.-4. pontokban felsoroltakon kívüli egyéb esetekben   3,50 euró 

 

 

b) ideiglenes sátras árusítást szolgáló berendezések elhelyezése  0,11 euró 

 

c) reklám, információs és hirdető berendezések elhelyezése: 

1. nagy felületű reklám berendezések (alaprajz m2 és nap alapján) 3,60 euró 



2. önállóan álló reklám berendezések (alaprajz m2 és nap alapján) 2,10euró 

3. a közvilágítás oszlopain elhelyezett reklám berendezések 

(alaprajz m2 és nap alapján)       3,45 euró 

4. City light berendezés (alaprajz m2 és nap alapján)   1,35 euró 

5. mozgatható reklám, információs és hirdető berendezések (alaprajz m2 és nap 

alapján)         0,15 euró 

 

d) zöldövezet és helyi utak felbontási felülete: 

da) 20 m2-ig több mint 7 napos időtartamra     0,20 euró 

db) 20 m2 felett kevesebb mint 7 napos időtartamra   0,20 euró 

dc) 20 m2 felett több mint 7 napos időtartamra    0,35 euró 

 

e) építkezési berendezések és minden fajta lerakodóhely elhelyezése  0,02 euró 

 

f) gépjárművek őrzött parkolón kívüli állandó jellegű parkolása  0,06euró

  

g) teraszok elhelyezése vendéglátás, gyors frissítők és azonnali fogyasztásra alkalmas 

termékek árusítása        

I.zóna          0,044 euró 

II.zóna          0,022 euró 

 

h) a Csallóközi Vásár során árusítást/szolgáltatást nyújtó berendezés elhelyezése 

1. azonnali fogyasztásra alkalmas ételek és italok – 5m x 2m  18,00 euró 

2. kürtöskalács, cukorvatta, cukrászati termékek, lángos, pirított kukorica, lepény, 

kalács, sajtok, must (3m x 2m)     10,00 euró 

3. textiláruk, ruhaneműk, cipők, háztartási cikkek, elektrotechnikai berendezések, 

közhasználati elektronikai berendezések, rövidáru, kozmetikumok, drogéria, 

sportcikkek és egyéb közhasználatú cikkek (3m x 2m)  7,50 euró 

4. bizsu, sapkák, szemüvegek, MC, CD, DVD, apró figyelmességek, fából készült 

termékek, kerámia, virágok, csomagolt biotermékek, természetes kozmetikumok, 

díszpárna, üveg, szárított gyógynövények, méz, törökméz, cukorkák, 

burgonyaszirom, főtt kukorica, korbács-sajt, léggömb, játékok- 3 m x 2 m 

          6,50 euró 

5. népművészeti termékek, ha az értékesítés és a termék előállítása összefügg,  

 - 3m x 2m        2,50 euró 

6.  bemutató- utazás, gépjármű, egyéb (5m x 2m)   4,00 euró 

7. bútor, szőnyeg (5m x 2m)      7,50 euró 

8. gépjármű és áru elhelyezése      1,50 euró 

9. vidámpark 

1. nagy körhinta (5m x 5m)      3,50 euró 

2. kis körhinta (3m x 3m)      5,50 euró 

3. centrifuga, spiderman, autodrom,      14,00 euró 

adrenalín attrakciók (5m x 2m)      

4. lövölde (5m x 2m)       3,00 euró 

5. játékterem, körök, és egyéb kisebb attrakciók   2,50 euró 

6. cirkusz        0,25 euró 

 

i) a közterület az a) és h) pontokban felsoroltakon kívüli egyéb használata 1,00 euró” 

 

2. A 10.§ a címmel együtt a következőképpen módosul:  



 

 „10.§ 

Adómentesség 

 

1. A közterület-használati adó nem vonatkozik a : 

a) a közterületen megrendezett, belépő nélküli sport, kulturális és egyéb 

társadalmi eseményekre (aláírásgyűjtés petíciós íveken, választási kampány 

stb.) 

b) az olyan rendezvényekre, melyek teljes bevétele jótékonysági célokra irányul 

c) Dunaszerdahely Város által fenntartott alapítvány, költségvetési és támogatási 

szervezetek rendezvényeire 

d) lerakodóhely rövid ideig tartó elhelyezése, a használat nem haladja meg a 24 

órát 

e) súlyos fogyatékos személyek gépjárműveinek állandó jellegű parkolására 

f) népművészeti alkotások értékesítés nélküli előállítása 

g) reklám  berendezés  elhelyezésére,  melynek  funkciója  navigációs  és  más  

információk terjesztése, amely közhasznú célokat szolgál 

h) elektromos hajtású jármű- töltőberendezések elhelyezése 

 

2. Az adóalany a közterület-használati adómentességi igényét a közterület használatának 

bejelentése során érvényesítheti az adómentesség indokának feltüntetésével, személyi 

igazolvány illetve állandó lakhelyigazolás, súlyos fogyatékossági igazolvány, 

gépjármű nyilvántartásáról szóló elismervény, az elektromos hajtású jármű-

töltőberendezések tanúsítványa és ennek a közterületen való elhelyezéséről szóló 

engedély benyújtásával. 

 

  

II. 

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

hatályba. 

 

Kelt, Dunaszerdahely, 2016.12.12. 

 

 

 

JUDr. Hájos Zoltán  

    polgármester 

 


