CSALLÓKÖZARANYOS 4/2017. SZ.
ÁLTALÁNOS ÉRVENYŰ RENDELETE
a közterület-használati adóról
Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testülete a Tt. 369/1990. sz. a községi
önkormányzatokról szóló törvény és későbbi módosításai és kiegészítései 6. § 2. bekezdése és
a 11. § 4 bekezdésének d) pontja, valamint a Tt. 582/2004. sz. a helyi adókról és a települési
hulladék valamint az apró építkezési hulladék illetékéről szóló törvény és későbbi módosításai
36. § értelmében ezt az általános érvényű rendeletet (későbbiekben csak „ÁÉR“) hozta meg:
1. Cikkely
A módosítások tárgya
Ezen ÁÉR meghatározza a közterület-használati adót (későbbiekben csak „adó”), behatárolja a
közterület helyeit, behatárolja a közterület használatának egyéni használatát, meghatározza az
adókulcsot, meghatározza a bejelentési kötelezettség eszközeit és részleteit, az adó
befizetésének módját, valamint az adómentességet és csökkentést.
2. Cikkely
A közterület egyéni kihasználása
1. Az adózás szempontjából közterületnek számítanak Csallóközaranyos község tulajdonában
lévő, a nyilvánosság számára hozzáférhető telkek/földterületek:
a. Szolgáltatások és termékek értékesítésre átmeneti létesítmények/berendezések
helyezhetőek el a következő parcellákon: 539/1, 442 ezen rendelet 5., 6., 7., 8.,
cikkelyével összhangban,
b. Hulladéklerakó vagy építőipari berendezések, olyan létesítmények/berendezések egész
éves elhelyezése esetében, amelyek az értékesítési létesítmény részeként szolgálnak –
üzletek – Csallóközaranyos lakosai számára (főleg állványok, napellenzők, áruk
kirakodására szolgáló helyek az üzletek előtt), állandó parkolás az őrzött
parkolóhelyeken kívül, lehetséges az összes Csallóközaranyos tulajdonában lévő
közterületen ezen rendelet 5., 6., 7., 8., cikkelyével összhangban,
c. Vidámpark vagy egyéb attrakciók elhelyezése lehetséges a következő parcellákon: 442,
ezen rendelet 5., 6., 7., 8., cikkelyével összhangban,
d. Turisztikai-információs táblák elhelyezése Csallóközaranyos Községi Képviselőtestületének a határozata alapján lehetséges, ezen rendelet 5., 6., 7., 8., cikkelyével
összhangban.
3. Cikkely
Adóalany
A közterület-használati adó adóalanya az a természetes vagy jogi személy, aki a közterületet
használja.
4. Cikkely
Adóalap
A közterület-használat adóalapját a használt közterület m2-ben megadott nagysága képezi.
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5. Cikkely
Adókulcs
Az közterület-használati adó adókulcsa az egyéni használatra minden egyes megkezdődő m2
után és minden megkezdődő nap után a következő:
a. 0,25 EUR termékek és szolgáltatások értékesítésére szolgáló átmeneti
létesítmények/berendezések elhelyezésére, a 1. sz., 2. sz., 3. sz., 4. sz., 5. sz., 6. sz.,
értékesítési helyeken (az értékesítési helyek 20 m2 nagyságúak) munkanapokon (hétfőtől
– péntekig),
b. 0,50 EUR termékek és szolgáltatások értékesítésére szolgáló átmeneti
létesítmények/berendezések elhelyezésére, a 1. sz., 2. sz., 3. sz., 4. sz., 5. sz., 6. sz.,
értékesítési helyeken (az értékesítési helyek 20 m2 nagyságúak) munkanapokon kívül
(szombat és ünnepnapokon),
c. 3,50 EUR termékek és szolgáltatások értékesítésére szolgáló átmeneti
létesítmények/berendezések elhelyezésére falunapok vagy egyéb más rendezvények
alatt,
d. 0,10 EUR építőipari berendezések elhelyezése esetében,
e. 0,0034 EUR olyan létesítmények/berendezések esetében, amelyek az értékesítési
létesítmény részei – üzletek – Csallóközaranyos lakosai számára (főleg állványok,
napellenzők, áruk kirakodására szolgáló helyek az üzletek előtt)
f. 0,07 EUR vidámparkok és egyéb attrakciók elhelyezése esetében,
g. 0,04 EUR hulladéklerakó elhelyezése esetében,
h. 0,02 EUR állandó parkolás esetében az őrzött parkolóhelyeken kívül,
i. 0,10 EUR turisztikai-információs táblák egészéves elhelyezése esetében.
6. Cikkely
Adókötelezettség keletkezés és megszűnése
Az adókötelezettség a közterület sajátos használata megkezdésének napján keletkezik, és a
sajátos közterület-használat befejezésének napján ér véget.
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7. Cikkely
Bejelentési kötelezettség, az adó kiszabása és fizetése
Az adóalany köteles bejelenteni a közterületen végzett egyéni tevékenységét az adókezelő
számára, legkésőbb az adókötelezettség keletkezésének napján.
Az írásos bejelentésnek tartalmaznia kell:
 Család és utónevet/cégnevet, születési számot/az adózó azonosító számát, állandó
lakhelyet/székhelyet/a vállalkozás helyét, az adókötelezettség keletkezésének és
megszűnésének idejét, a közterület egyéni felhasználását és célját, a használat helyét
(például: a parcellaszám), a használt közterület nagyságát,
A község egy határozat formájában veti ki az adót az adókötelezettség keletkezésének
napján. A kivetett adó, a határozat jogerőre emelkedésétől számított 15 napon belül
befizetendő. A község a határozatban részletfizetést és a részletek befizetésének határidejét
is megállapíthatja.
Az adóalany a közterület-használati adót készpénz formájában a Csallóközaranyos Községi
hivatalban fizeti vagy utalással az adókezelő számlájára, mely a Prima bank Slovensko
Komáromi fiókjában van vezetve, a számla száma: 0903246001/5600, IBAN:
SK5156000000000903246001, BIC: KOMASK2X.
Az adóalany az adóbefizetés után megkapja a közterület egyéni használatához tartozó
jóváhagyást
2

Engedély termékek és szolgáltatások értékesítésére a piachelyen a piaci rend alapján,
melyet Csallóközaranyos község erre meghatalmazott munkatársa ad ki (ezen rendelet 5.
Cikkelyének a), b) c) pontja),
Beleegyezés az egyéni közterület használatba ezen rendelet 5. cikkelyének d), e), f), g), h)
pontja szerint a község polgármesternője adja ki,
Beleegyezés az egyéni közterület használatba ezen rendelet 5. cikkelyének i) pontja
szerint a község Községi Képviselő-testülete adja ki egy határozat formájában.
6. A közterület-használati adó eljárásai során az egyéni előírások alapján járnak el.1,2
8. Cikkely
Adómentesség és adócsökkentés
1. Az adókezelő 100 %-os adómenteséget biztosít az egyéni közterület-használati adó alól a
hulladéklerakó esetében ezen rendelet 5. Cikkelyének d) pontja alapján, az adókötelezettség
keletkezésének időpontjától számított 2 napig.
2. Az adókezelő 100 %-os adómenteséget biztosít az egyéni közterület-használati adó alól ezen
rendelet 5. Cikkelyének h) pontja alapján abban az esetben, ha az adóalany gépkocsija
állandó parkolásával nem korlátozza és veszélyezteti a közúti forgalmat3, különösen
gondoskodik arról, hogy gépjárműve állandó parkolása esetén, a gépkocsi egyetlen egy része
sem akadályozza a közúti közlekedést. Ezen rendelet értelmében állandó parkolásnak
minősül, ha egy gépjárművet a nyilvánosság számára fenntartott közterületen parkolják le 8
óránál hosszabb időtartamra.
3. Az adókezelő nem biztosít adócsökkentést a közterület-használati adóval kapcsolatban.
9. Cikkely
Hatályon kívül helyezési rendelkezések
Ezen ÁÉR hatályon kívül helyezi Csallóközaranyos község 3/2016. sz. általános érvényű
rendeletét, melyet a Községi Képviselő-testület hagyott jóvá 2016.11.29, s amely hatályba lépett
2017.01.01.-én.
10. Cikkely
Hatálybalépés
Ezen rendelet 2018.01.01.-vel lép hatályba.

Ing. Eva Varjúová
a község polgármesternője
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582/2004. sz. törvény a helyi adókról és a települési hulladék, apró építkezési hulladék illetékéről és későbbi
módosításai a Tt. 286/2012. sz. törvény és későbbi módosításai,
2
563/2009. sz. törvény az adók kezeléséről (adórend) és későbbi módosításai és kiegészítései,
3
8/2009. sz. törvény a közúti közlekedésről 2. § 2. bekezdésének n) és o) pontja és későbbi módosításai és
kiegészítései értelmében
Az ÁÉR javaslatának kifüggesztése:
Az ÁÉR javaslatának levétele:
Az ÁÉR javaslatának jóváhagyása:
A jóváhagyott ÁÉR kifüggesztése:
Az ÁÉR hatályba lép:

2017.11.27
2017.12.12
2017.12.13
2017.12.14
2018.01.01
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