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.§-val és későbbi módosításaival a
következő rendeletet alkotja:
Dunaszerdahely Város 2018/……sz. (2018. december 11.) a közterület-használati adóról
szóló általános érvényű rendelete
1.§
Értelmező rendelkezések
1. Jelen általános érvényű rendelettel (továbbiakban „rendelet”) Dunaszerdahely Város,
mint adókezelő a települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási díjról és
helyi adóról szóló 2004. évi 582. törvény és későbbi módosításai értelmében közterülethasználati adót állapít meg.
2. A közterület-használati adó kezelését a város területén Dunaszerdahely Város
(továbbiakban „adókezelő”) látja el.
3. Ez az általános érvényű rendelet (továbbiakban „rendelet”) határozza meg a települési
és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási díjról és helyi adóról szóló 2004. évi
582. törvény 30.§-tól 36.§-ig és későbbi módosításaival kapcsolatos részletes
szabályokat, főként olyan területek tekintetében melyek, közterületnek minősülnek,
ezek sajátos használatát, a meghatározott feltételek szerinti adókulcsot, bejelentési
kötelezettség kellékeit, adómentességet és adókedvezményt.
2. §
Az adó tárgya
1. A közterület-használati adó tárgyát a közterület sajátos használata képezi
Dunaszerdahely Város területén (továbbiakban „ város”).
2. Jelen rendelet szerint közterületnek számítanak a település tulajdonában lévő, a
nyilvánosság számára hozzáférhető telkek. Jelen törvény alkalmazásában nem
számítanak közterületnek azok a telkek, amelyeket a település külön törvény alapján
bérbe adott.
3. Közterület sajátos használatának számít szolgáltatásnyújtást szolgáló létesítmény
elhelyezése, építési berendezés, elárusító létesítmény, cirkuszi létesítmény, vidámparki
és egyéb attrakciós létesítmények elhelyezése, lerakodóhely elhelyezése, gépjármű
tartós, őrzött parkolón kívüli parkolása és egyebek. Közterület sajátos használatának
nem számít az a közterület-használat, amely a vezetékek és közműhálózatok
meghibásodásának vagy balesetének kijavításával függ össze.
4. Gépjárművek állandó jellegű parkolására nem alkalmas területek:
a) nyilvános zöldövezet
b) helyi utak, melyek megállni vagy várakozni tilos közlekedési jelzőtáblával
vannak ellátva
5. Az adókulcs meghatározásának céljából az 5.§ (1) bek. g) pontja alapján, az adózás alá
eső közterületek utcák alapján 2 zónába sorolandók:

I.zóna: Vámbéry Ármin tér, Nemesszeg utca, Duna utca, Komensky utca, Posta utca,
Bartók Béla Korzó, Fő utca, Jesensky utca, Vasútsor, Kulacs utca, Nefelejcs utca,
Kukucsín utca, Galántai út, Lengyár utca, Kondé püspök utca, Városháza tér, Bacsák
utac, Rózsa utca, Sl8dkovic utca, Szent István tér, Erzsébet tér, Sport utca egy része a
sport utca és M.R. Stefánik utca kereszteződése után, M.R. Stefánik utca, Rózsa liget,
Stúr utca, Ádor utca, Tábor utca, Nagyabonyi utca az Amadé László utca után, a
termálfürdő körüli Bősi-Fürdő-Kistejedi utcákkal lehatárolt terület
II.zóna: egyéb utcák és terek
3. §
Az adóalany
1. Az adóalany az a természetes vagy jogi személy, aki a közterületet jelen rendelet 2.§ban meghatározott módon és célra használja.
2. Ha a közterület azonos részét több adóalany is használja, akkor az egész adó
befizetéséért közösen és osztatlanul felelősek. Az adókezelő bármelyik adóalanyt
kötelezheti az adó befizetésére.
4. §
Az adóalap
A közterület-használat adóalapját a használt közterület m2-ben megadott nagysága képezi.
5. §
Az adókulcs
A közterület-használati adókulcs a sajátos használatú közterület minden megkezdett
négyzetméterére és minden megkezdett napjára:
a) a mozgó árusítást/szolgáltatást nyújtó berendezés elhelyezése
1. helyi fogyasztásra alkalmas ételek és italok árusítása
1.1. egész éves mozgó ambuláns-, állandó sátras árusítás esetében
1,30 euró
1.2. alkalmi árusítás esetében (nem rendszeres, egyedülálló)
5,50 euró
2. karácsonyfa, édesvízi élőhalak árusítása
0,30 euró
3. könyv, audiovizuális vagy egyéb műalkotás árusítása, kisebb művészeti és kézműves
alkotás árusítása
1,80 euró
4. termékek és szolgáltatások, sorsolások, azonnali és tárgyi nyereményjátékok
népszerűsítése és bemutatása
5,00 euró
5. a következő berendezések elhelyezése
5.1. nagy körhinta (5m x 5m)
3,30euró
5.2. kis körhinta (3m x 3m)
5,00 euró
5.3. centrifuga, spiderman, autodrom,
13,00 euró
adrenalín attrakciók (5m x 2m)
5.4. lövölde (5m x 2m)
2,80 euró
5.5. játékterem, körök, és egyéb kisebb attrakciók
2,50 euró
5.6. cirkusz
0,30 euró
6. az 1.-5. fel nem sorolt egyéb esetekben
3,80 euró
b) ideiglenes sátras árusítást szolgáló berendezések elhelyezése
c) reklám, információs és hirdető berendezések elhelyezése:

0,11 euró

1. nagy felületű reklám berendezések (alaprajz m2 és nap alapján)
3,60 euró
2. önállóan álló reklám berendezések (alaprajz m2 és nap alapján)
2,10 euró
3. oszlopokon elhelyezett reklám berendezések (alaprajz m2 és nap alapján)
3,45 euró
4. City light berendezés (alaprajz m2 és nap alapján)
1,35 euró
5. hordozható 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
20,00 euró
2. kürtöskalács, cukrászati termékek, lángos, lepény, rétes, must-3m x 2m
11,00 euró
3. textiláruk, ruhaneműk, cipők, háztartási cikkek, elektrotechnikai berendezések, bőr
rövidáru, kozmetikumok, drogéria, sportcikkek, barkács cikekk és egyéb
közhasználatú cikkek – 3m x 2m
8,25 euró
4. bizsu, sapkák, szemüvegek, MC, CD, DVD, apró figyelmességek, fából készült
termékek, kerámia, üveg és porcelán termékek, virágok, csomagolt biotermékek,
természetes kozmetikumok, díszpárna, szárított gyógynövények, méz, törökméz,
cukorkák, burgonyaszirom, főtt kukorica, popcorn, cukorvatta, sajtok korbács-sajt,
léggömb, játékok- 3 m x 2 m
7,00 euró
5. népművészeti termékek és azok bemutatása - 3m x 2m
3,00 euró
6. bemutató- utazás, gépjármű, egyéb - 5m x 2m
5,00 euró
7. bútor, szőnyeg - 5m x 2m
8,00 euró
8. áruk és gépjárművek elhelyezése – 2,5m x 5m
2,00 euró
9. szabadidőpark
9.1. nagy körhinta (5m x 5m)
4,00 euró
9.2. kis körhinta (3m x 3m)
6,00 euró
9.3. centrifuga, spiderman, autodrom,
15,50 euró
adrenalín attrakciók (5m x 2m)
9.4. lövölde (5m x 2m)
3,50 euró
9.5. játékterem, körök, és egyéb kisebb attrakciók
3,00 euró
9.6. cirkusz
0,30 euró
i) a közterület egyéb használata

1,00 euró
6. §

Az adókötelezettség keletkezése és megszűnése
Az adókötelezettség a sajátos közterület-használat megkezdésének napján jön létre, és a sajátos
közterület-használat befejezésének napjával szűnik meg.
7.§
Adókezelő
Az adókezelő Dunaszerdahely Város.
8. §
Bejelentési kötelezettség, adókivetés és az adófizetés
1. Az adóalany a közterület sajátos használati szándékát a használat megkezdését
megelőző 7 nappal, legkésőbb az adókötelezettség létrejöttnek napján, köteles
bejelenteni az adókezelőnek. (bejelentési mintát a rendelet 1. és 2. sz melléklete
tartalmazza)
2. Az adóalany a bejelentés során főként a következő adatokat köteles feltüntetni:
a) családi és utónév/cégnév, megnevezés
b) állandó lakhely címe/székhely
c) személyi szám/azonosítószám
d) a közterület használati helye
e) a közterület használat kezdő és befejező időpontja
f) a használt terület nagysága
g) közterület használat célja/oka
h) gépjárművek állandó jellegű parkolása esetén a járművek rendszáma és a kijelölt
parkolóhelyek száma
3. A bejelentéshez mellékelni kell:
a) tervrajz
b) cég-, vállalkozások vagy egyéb nyilvántartási kivonat
4. A település, legkésőbb az adókötelezettség létrejöttnek napján, egy határozattal kiveti
az adót. A kivetett adó, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül
befizetendő. A település a határozatban részletfizetést és a részletek befizetésének
határidejét is megállapíthatja.
5. Az adót be lehet fizetni:
a) banki átutalással a adókezelő bankszámlájára
b) készpénzben a Városi Hivatal pénztárába 300 euró összegig
c) postai utalvánnyal az adókezelő bankszámlájára
6. Az adóalany köteles az adófizetés során feltüntetni az azonosító adatait, az adókezelő
bankszámlaszámát, az átutaló és az átutalás azonosítója, amelyek az adó kiszabását
tartalmazó határozatban feltüntetésre kerültek
7. Ha az adókötelezettség megszűnik és ezt a tényt az adóalany az adókötelezettség
megszűnésétől számított 30 napon belül közli az adókezelővel, az adókezelő visszafizeti
az adó arányos részét azokra a fennmaradó napokra, amelyekre az adót már befizették.
Az adó arányos részének visszatérítésére való jogosultság megszűnik, ha az adóalany a
jelzett határidőig nem jelenti be az adókötelezettség megszűnését.
9.§
Közterületek sajátos használatának feltételei

1. A közterület sajátos használata csak a közterület tulajdonosának külön engedélye vagy
beleegyezése alapján lehetséges, aki nem teszi lehetővé a közterület sajátos célú
használatát, ha a közérdekkel ellentétes, ha a város számára nyilvánvalóan előnytelen,
ha az ellentétes az általános jogi előírásokkal és városi rendeletekkel.
2. A külön törvények szerint az adó kiszabásáról szóló határozat nem helyettesíti az
engedélyt.
3. Az adóalany köteles:
a) időben bejelenteni a közterület sajátos használati szándékát az adókezelőnek
b) befizetni a közterület-használati adót
c) úgy használni a közterületet, hogy az a legkisebb mértékben akadályozza eredet
rendeltetését
d) a közterület és berendezéseit megóvni a szennyezéstől és rongálástól
e) biztosítani a közműhálózathoz (víz, gáz stb.) való hozzáférést
f) a használat végeztével saját költségén a közterület eredeti állapotát helyreállítani
és ezt a tényt haladéktalanul bejelenteni az adókezelőnek
10.§
Adómentesség
1. A közterület-használati adó nem vonatkozik:
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) a 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 benyújtásával, az elektromos hajtású járműtöltőberendezések tanúsítványa és ennek a közterületen való elhelyezéséről szóló
engedély benyújtásával.
11.§
Ellenőrzés és szankciók
1. Jelen rendelet rendelkezéseinek betartása ellenőrzését az adókezelő által megbízott
személyek végzik.
2. A bejelentési-, az adóalany nem pénzbeli jellegű kötelezettségei elmulasztása esetén, és
ha az adóalany az adókezelő által meghatározott határidőn belül nem fizeti be a
kiszabott adót, akkor az adókezelő szankciót alkalmazhat az adóalannyal szemben a
külön törvény alapján.
12.§

Átmeneti és hatályon kívül helyező rendelkezések
1. Nem képezi a közterület-használati adó tárgyát a város tulajdonában lévő közterület
telek-bérleti szerződés szerinti használata.
2. Hatályon kívül helyeződik a Dunaszerdahely Város 2012/23. sz. (2012. december 4.)
a közterület-használati adóról szóló általános érvényű rendelete.
13.§
Hatály
Ezen általános érvényű rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
Kelt, Dunaszerdahely 2018……………………..
JUDr. Hájos Zoltán
polgármester

A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2012.12.04. testületi ülésén hozta.

Az általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal
hirdetőtábláján és internetes honlapján 2012.11.13-án lett közzé téve.
Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes honlapján
2012.12.10-én lett közzé téve.
Ezen általános érvényű rendelet 2013.1.1-jén lép hatályba

1.sz melléklet

Dunaszerdahely Város
Vagyon-nyilvántartás, adó-illetékügyi és vállalkozási osztály
Fő utca 50/16
929 01 Dunaszerdahely

Tárgy : Közterület-használati szándék bejelentése
Családi
és
megnevezés:

utónév/cégnév, ______________________________________________

Állandó lakhely címe/székhely:

Személyi szám/azonosítószám:
A közterület- használat helye:
A közterület- használat kezdő és tól
befejező időpontja:
A használt terület nagysága:

A közterület-használat
célja/oka:

Kelt, Dunaszerdahely…………..

ig

____________________
Adóalany aláírása

Melléklet:
1. Tervrajz
2. Cég-, vállalkozások vagy egyéb nyilvántartási kivonat

Elérhetőség:

2.sz melléklet

Dunaszerdahely Város
Vagyon-nyilvántartás, adó-illetékügyi és vállalkozási osztály
Fő utca 50/16
929 01 Dunaszerdahely

Tárgy: Gépjármű őrzött parkolón kívüli állandó jellegű parkolási szándék bejelentése

Családi és utónév/cégnév,
megnevezés
Állandó lakhely címe/székhely
Személyi szám/azonosítószám
Gépjármű rendszáma
Kijelölt parkolóhelyek száma
Állandó jellegű parkolás kezdő
és befejező időpontja

tól

ig

Megjegyzés:

Kelt, Dunaszerdahely
..........................................................
Adóalany aláírása

Melléklet:
3. Tervrajz
4. Cég-, vállalkozások vagy egyéb nyilvántartási kivonat

Elérhetőség:

Indokolási jelentés:
2012. december 1. hatályba lépett a 2011. évi 460. törvény, amely módosítja és kiegészíti a
települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási díjról és helyi adóról szóló 2004.
évi 582. törvényt.
A törvénymódosítás következtében sor került közterület-használati adókivetés módosítására, a
részletfizetés és a községet felhatalmazó rendelkezések módosítására.

Az említetteken kívül továbbá indokolt az új rendelet megalkotása, mivel az eredeti rendelet
2010.1.1. lépett hatályba, amelyet már 4 alkalommal módosítottak és így a laikus nyilvánosság
számára már átláthatatlanná vált.
Az adókulcsok nem változtak, az eddig érvényes adókulcsokhoz képest.

2004. évi 582. törvény 36.§:
„36. §
Felhatalmazó rendelkezés
A település általános érvényű rendelettel meghatározza elsősorban azokat a helyeket, amelyek
közterületnek minősülnek, ezek sajátos használatának módjait, az adókulcsot, esetleg a
meghatározott kritériumok szerinti különféle adókulcsokat, a bejelentési kötelezettség alaki
kellékeit, továbbá a jelen adó alóli esetleges adómentességet vagy adókedvezményt. „

