DUNASZERDAHELY VÁROS

Dunaszerdahely Város 2020/21. sz. (2020. december 8.)
a települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási
díjról szóló általános érvényű rendelete

A Képviselő-testület ezen általános érvényű rendeletét a 2020.12. 08-i testületi ülésén hozta.
Az általános érvényű rendelet javaslata a lakosság értesítése érdekében a városi hivatal hirdetőtábláján
és internetes honlapján 2020.11.20-án lett közzé téve.
Az elfogadott általános érvényű rendelet a városi hivatal hirdetőtábláján és internetes honlapján
2020.12.14-én lett közzé téve.
Ezen általános érvényű rendelet 2021.01.01- én lép hatályba.

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 2020/21. sz. (2020. december 8.) a települési és kisebb építési
hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló általános érvényű rendelete
1.§
Értelmező rendelkezések
(1) Dunaszerdahely Város (továbbiakban „város”) jelen általános érvényű rendelettel
(továbbiakban „rendelet”) határozza meg a települési szilárd és kisebb építési
hulladékkezelési közszolgáltatási díjat összhangban a települési szilárd és kisebb építési
hulladékkezelési közszolgáltatási díjról és helyi adóról szóló 2004. évi 582. törvény és
későbbi módosításaival.
(2) Jelen általános érvényű rendelettel a város meghatározza a díj mértékét, díjcsökkentés
feltételeit, azokat a feltételeket, amelyek teljesítését a díjfizetőnek igazolni kell, azokat
a dokumentumokat, amelyeket a díjcsökkentéshez be kell nyújtani, a díj vagy annak
arányos részének visszafizetését, mennyiségi gyűjtés esetében annak módját és a díj
befizetésének határidejét.
2.§
Díj mértéke
(1) A díj mértéke:
a) természetes személyek esetében egy személyre egy naptári napra 0,0920 euró,
b) jogi személyek és természetes személy – vállalkozók esetében, amelyeknél mennyiségi
gyűjtést alkalmaznak, egy liter települési és kisebb építési hulladék után 0,0280 euró a
240,120 és a 1100 l hulladékgyűjtő edények esetében,
c) 1 kg ártalmas anyagtól mentes kisebb építési hulladék 0,0620 euró
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 180 eurót. Ha a kivetett díj mértéke
a) több mint 180 euró, de nem haladja meg a 3300 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 3300 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.
(8) A kisebb építési hulladék mennyiségi gyűjtés díj kivetése nem határozattal történik.
4.§
Díj kivetése természetes személy részére és annak érvényességi határideje
(1) Nem vállalkozó természetes személy esetében a díj befizetésének határideje a díj
kivetésről szóló határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 nap.
(2) Ha díj mértéke meghaladja a 35 eurót, akkor a befizetés történhet 2 részletben, a
második részlet befizetési határideje augusztus 31.
(3) 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.
5.§
Díj csökkentés feltételei és okiratok
(1) A díjkezelő az adott adó-megállapítási időszak január 1-jétől díjmentességet határoz
meg azon természetes személy díjfizető részére, aki az adott adó-megállapítási
időszakban betölti a 80. életévét.
(2) A díjkezelő csökkenti a díj mértéket:

a) 20 % -al az adott adó-megállapítási időszak január 1-jétől azon természetes
személy díjfizető részére, aki az adott adó-megállapítási időszakban betölti a 70.
életévét, de nem éri el a 75. életévet,
b) 50 % -al az adott adó-megállapítási időszak január 1-jétől azon természetes
személy díjfizető részére, aki az adott adó-megállapítási időszakban betölti a 75.
életévét, de nem éri el a 80. életévet,
c) 50% - al a súlyos fogyatékossággal élő személy vagy a kísérővel rendelkező
súlyos fogyatékossággal élő személy vagy nagyrészt vagy teljesen
magatehetetlen természetes személyek részére,
d) 50 % -al az anyagi szükséghelyzetben lévő személy részére, ha díjfizető a
munkaügyi hivatal nyilvántartásában szerepel és az illetékes hivatal által
kiállított határozattal/igazolással alá tudja támasztani, hogy anyagi
szükséghelyzetben van. A díjcsökkentés az anyagi szükséghelyzetben lévő
díjfizető kiskorú gyermekére is vonatkozik.
(3) A díjkezelő az (2) bekezdés a) és b) pontja szerinti díjfizető korára vonatkozó
díjcsökkentés és a c) pont szerinti 2021.01.01-jétől súlyos fogyatékossággal élő személy
esetében, nem igényli külön díjcsökkentési kérelem benyújtását.
(4) Ha a díjfizető hitelt érdemlő okiratokkal igazolni tudja, hogy több mint 90 napon
keresztül a fizetési időszak alatt nem tartózkodik vagy nem tartózkodott
Dunaszerdahely területén, akkor a díjkezelő erre az időszakra díj összegét 90%-val
csökkenti. A díjcsökkentés okát alátámasztó okiratok:
a) tanulók és diákok esetében:
1. abban az esetben, ha a tanuló vagy diák a Szlovák Köztársaság területén kívül
található óvodát/ iskolát látogat: az iskolalátogatási igazolás, amely
óvodások/iskolások és középiskolások esetében egy tanévre szól,
főiskolások/egyetemisták esetében egy szemeszterre. Ha a tanuló/diák a Szlovák
Köztársaság területén található iskola látogatója, akkor a díjfizető a
díjcsökkentés vagy elengedés érdekében a következő adatokat szolgáltatja: a
diák/tanuló családi és utóneve, születési szám vagy születés dátuma. Ezen
adatok ahhoz szükségesek, hogy a község olyan információs rendszerből,
amelyhez hozzáférése van, hitelesíteni tudja a diák vagy tanuló állapotát.
2. Dunaszerdahely Városon kívüli ideiglenes elszállásolásról szóló igazolás vagy
ideiglenes lakhelyről szóló igazolás. Ez az igazolás nem szükséges olyan
díjfizető esetében, aki külföldön vagy a Szlovák Köztársaság területén, de
Dunaszerdahely Várostól több mint 80 km távolságban végez tanulmányokat.
b) az olyan díjfizető, aki Dunaszerdahely területén kívül a Szlovák Köztársaság
területén munkaviszonyban áll és a munkavégzés helyén van elszállásolva: a
munkáltatói igazolás a munkavégzés helyéről és
1. a Dunaszerdahely Város területén kívüli ideiglenes elszállásolásról szóló
igazolás, vagy
2. bérleti szerződés és a lakáskezelő igazolása a bérleti díj fizetéséről vagy
3. az ideiglenes lakhelyről szóló igazolás is szükséges, vagy
4. ha a díjfizető saját vagy szülei/gyermekei tulajdonában lévő lakásban lakik,
akkor az ingatlanhoz fűződi jogviszonyok megállapítása érdekében a következő
adatokat kell szolgáltatnia: tulajdonos családi és utóneve, tulajdoni lap száma,
helyrajzi szám, község/ város/ városrész kataszteri területe.
c) az olyan díjfizető, aki külföldön tartózkodik (kivéve diákok és tanulók):

1. külföldi állam illetékes hatósága által kiállított tartózkodás időtartamáról szóló
igazolása, vagy
2. vízum, vagy
3. a külföldi munkaközvetítő ügynökség igazolása a külföldön végzett munka
időtartamáról, vagy
4. munkáltatói igazolás a külföldön végzett munka időtartamáról, vagy
5. külföldi betegbiztosítási igazolás.
Ha a díjfizető külföldön Dunaszerdahely Várostól 60 km távolságon belüli dolgozik,
annak az elszállásolásról szóló igazolást vagy a bérleti szerződést és a bérbeadó vagy
lakáskezelő igazolását a bérleti díj fizetéséről is be kell nyújtani, amelyek 3 hónapnál
nem régebbiek. A díj csökkentésének okát igazoló okiratok az adott adó-megállapítási
időszakra vonatkoznak, kivéve azon eseteket, amikor a díj kivetése szempontjából
lényeges tényezők változására kerül sor.
d) az olyan díjfizető, aki mint nemzetközi fuvarozást végző tehergépkocsi vezető
dolgozik: munkáltató igazolása a tehergépkocsi vezető által külföldön eltöltött
munkanapok számáról.
e) egyéb esetekben:
1. gyógykezelési igazolás, vagy
2. szociális intézményben való tartózkodásról szóló igazolás, vagy
3. reszocializációt szolgáló intézményben való tartózkodásról szóló igazolás, vagy
4. szabadságelvonó intézményben, vagy
5. előzetes fogságban való tartózkodásról szóló igazolás, vagy
6. eltűnt személyek estében a büntető eljárást végző szervek igazolása, vagy
bírósági határozat, vagy
7. azon község ideiglenes lakhelyről szóló igazolása, amelyben az adott tárgyévben
a díjcsökkentést igénylő díjfizető ideiglenes lakhellyel rendelkezett, ott
tartózkodott és a díjat az adott községnek befizette, vagy
8. azt a tényt, hogy az adott lakásban vagy házban senki nem lakik az ingatlan
energetikai szolgáltatója által legfeljebb 200 kWh-ról kiállított számla igazolja.
(5) Jelen rendelet 5.§ (4) bekezdés szerinti díjcsökkentés iránti igényét a díjfizető az adott
adó-megállapítási időszakot követő 90 napon belül érvényesítheti, kivéve, ha jelen
rendelet alapján a csökkentés az igény érvényesítése nélkül is jár.
6.§
Díjcsökkentés közös rendelkezései
(1) A díj csökkentését indokoló okiratokat a díjfizető köteles minden olyan adómegállapítási időszakban külön benyújtani, amelyben a díjcsökkentés szempontjából
döntő tények fennállnak, kivéve, ha a díjfizető igazolja, hogy tartósan külföldön
tartózkodik (jelen rendelet 5.§ (4) bekezdés c) pont)
(2) A díjkezelő a díj mértékének csökkentéséről a díjfizető írásbeli kérelem alapján
határoz, kivéve, ha jelen rendelet másként rendelkezik, és ha a díjfizető hitelt érdemlő,
érvényes okiratok eredeti vagy hitelesített másolatának benyújtásával igazolja azon
tény fennállását, amely a díj mértékének csökkentési igény alapjául szolgál. Ha
díjfizető a díjcsökkentését jelen rendelet 5.§ (4) bekezdése szerinti okból kérelmezi,

akkor az okiratokból egyértelműen ki kell tűnnie annak az időszaknak, amely alatt a
díjfizető a város területén kívül tartózkodott.
(3) Abban az esetben, ha díjkezelő úgy határoz, akkor elegendő az okirat nem hitelesített
másolatát felmutatni a díjkezelő megbízott alkalmazottjának megtekintésre. Ilyen
esetben a díjkezelő megbízott alkalmazottja az okirat felmutatásáról hivatali bejegyzést
készít, amelyben a díjcsökkentési igény érvényesítéséhez szükséges adatokat feltünteti.
(4) A különös elbírálás alá eső esetekben a díjkezelő a jelen rendelet 5.§ (4) bekezdésében
felsorolt okiratokon kívül egyéb más hitelt érdemlő okiratot is elfogadhat, amely a
díjcsökkentési igény okát igazolja.
(5) A külön törvény alapján 1) a díjcsökkentés szempontjából döntő tények megszűnését a
díjfizető, azok bekövetkezte után, legfeljebb 30 napon belül köteles jelenteni a
díjkezelőnek.
7.§
Díjfizetési kötelezettség megszűnése, díjvisszafizetés
(1) Ha az adó-megállapítási időszak alatt változások álltak be, akkor díjkezelő a kivetett díj
összegét kijavítja a díjfizető díjfizetési kötelezettség megszűnéséről szóló értesítése
alapján a következő feltételek szerint.
(2) A város visszafizeti a díjat vagy annak arányos részét a díjfizetőnek, ha annak az adómegállapítási időszak folyamán megszűnt az díjfizetési kötelezettsége és benyújtja a díj
vagy annak időarányos részének visszafizetésére vonatkozó hitelt érdemlő okiratokat és
a szükséges adatokról szóló értesítést. A díjfizető/ kérelmező:
a) a díjfizetési kötelezettség megszűnése Dunaszerdahelyen az állandó lakhely
megszűntetése esetében a következő adatokat: díjfizető családi és utóneve,
születési idő.
b) a díjfizetési kötelezettség megszűnése Dunaszerdahelyen az ideiglenes lakhely
megszűntetése esetében a következő adatokat: díjfizető családi és utóneve,
születési idő.
c) a díjfizetési kötelezettség megszűnése az ingatlan tulajdonjogának
megszűntetése esetében tulajdonjog bejegyzésének engedélyezéséről szóló
határozat
d) a díjfizetési kötelezettség megszűnése a vállalkozás megszűntetése/
felfüggesztése esetében, üzemeltetési egység megszűntetése, jogi személy
megszűntetése esetében - üzemeltetési egység, cégjegyzék kivonat, vállalkozási
vagy egyéb nyilvántartásból származó kivonat- ezeket a díjkezelő a nyilvános
nyilvántartásokból ellenőrzi
e) a díjfizetési kötelezettség megszűnése a díjfizető elhalálozása esetében halotti
anyakönyvi kivonat, ha az elhunyt utolsó lakhelye Dunaszerdahelyen kívül
található, ha a díjfizető utolsó lakhelye Dunaszerdahelyen volt, akkor a
következő adatokat szolgáltatja: díjfizető családi és utóneve, születésének és
elhalálozásának időpontja.

(3) Ha a díjfizetőnek a díjfizetési kötelezettség megszűnéséig a várossal szemben tartozása
van az előző adó-megállapítási időszakból, akkor a túlfizetés vagy annak arányos részét
a tartozás kiegyenlítésére kerül felhasználásra.
(4) Ha a díjfizető azt állítja, hogy a díjkezelővel szemben díjtúlfizetéssel rendelkezik,
amelyet a díjkezelő nem tart nyilván, akkor a díjfizetőnek kell igazolnia a díj befizetését
hiteles banki kivonattal, postai vevénnyel vagy befizetési igazolással.
(5) A díjfizető írásbeli kérelme alapján a város visszafizeti a díjat vagy annak arányos
részét, ha jelen rendelet 5.§ alapján díjcsökkentésben részesül vagy 7.§ (1) bekezdés
alapján annak összege módosításra került, abban az esetben, ha a díjfizetőnek nincs a
díjkezelővel szemben díj- vagy adótartozása az előző adó-megállapítási időszakból és
díjkezelő szóbeli vagy írásbeli felszólítására bemutatja ezeket a tényeket igazoló hitelt
érdemlő okiratokat.

8.§
Díjkivetés az ingatlan tulajdonos és kezelő részére
(1) A díjkezelő úgy rendelkezik, hogy a meghatározott díjat a házfelügyelő hajtja be és
kezeskedik érte, ha az ingatlan tulajdonosa az állam, az önkormányzati megye vagy a
település (a továbbiakban csak, mint „befizető“).2)
(2) A befizető és az adóalany írásban megegyezhetnek, hogy a település számára az
illetéket közvetlenül az adóalany utalja át; az illeték településnek való átutalásáért a
befizető kezeskedik.3)
9.§
Hatályon kívül helyező rendelkezések
E rendelet hatályba lépésével
Dunaszerdahely Város 2014/12. sz. (2014. december 9.) a települési szilárd és kisebb építési
hulladékkezelési közszolgáltatási díjról szóló általános érvényű rendelete
Dunaszerdahely Város 2015/22. sz. (2015. november 24.) 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
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
Dunaszerdahely Város 2018/13. sz. (2018. december 11.) 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
Dunaszerdahely Város 2019/22. sz. (2019. november 26.) 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
hatályát veszti.
10.§
Hatály

Jelen általános érvényű rendelet 2021. január 1-jén lép hatályba.

Kelt, Dunaszerdahely, 2020.12.14

JUDr. Hájos Zoltán
polgármester

1) A települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási díjról és helyi adóról szóló
2004. évi 582. törvény 80.§ és későbbi módosítási
2) A települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási díjról és helyi adóról szóló
2004. évi 582. törvény 77.§ (5) bekezdés és későbbi módosítási
3) A települési és kisebb építési hulladékkezelési közszolgáltatási díjról és helyi adóról szóló
2004. évi 582. törvény 77.§ (6) bekezdés és későbbi módosítási

