CSALLÓKÖZARANYOS 3/2017. SZ.
ÁLTALÁNOS ÉRVENYŰ RENDELETE
A települési hulladék és apró építkezési hulladék illetékéről
Csallóközaranyos község Községi Képviselő-testülete a Tt. 369/1990. sz. a községi
önkormányzatokról szóló törvény későbbi módosításai és kiegészítései 6. § 2. bekezdése és
a 11. § 4. bekezdésének d) pontja, valamint a Tt. 582/2004. sz. a helyi adókról, a települési
hulladék és apró építkezési hulladék illetékéről szóló törvény későbbi módosításai és
kiegészítései a 83. § alapján az alábbi általános érvényű rendeletet (későbbiekben csak
„ÁÉR“) hozta meg:
1. Cikkely
A módosítások tárgya
Ezen ÁÉR határoz a települési hulladék és apró építkezési hulladék illetékéről, meghatározza
az illetékkulcsot, a bejelentési kötelezettséget az adókötelezettség keletkezéséről és
megszűnéséről, meghatározza azokat az eseteket, amikor az illeték csökkenthető vagy
elengedhető, az adócsökkentés és mentesség alkalmazásának módját és határidejét, vagy
egyéb eszközöket, amely az illeték kiszabásával kapcsolatos.
2. Cikkely
Illeték és illetékkulcs
1. Ha a helyi adókról szóló törvény nem rendelkezik máshogy, az illetéket az adófizető téríti
a helyi illetékekről szóló törvény 77. § 2. és 4. bekezdése alapján.
2. Az adóalany az illetéket a község számára téríti a meghatározott összegben, és a kiszabott
illetékért felel:
a. Az ingatlan tulajdonosa; ha az ingatlan több tulajdonos közös vagyonát képezi, vagy
lakóépületekről van szó az illeték befizetéséért a közös tulajdonosok képviselője vagy
kezelője gondoskodik, ha ebbe a kezelő vagy a képviselő beleegyezik,
b. A kezelő, ha az ingatlan többségi tulajdonosa az állam vagy a község (későbbiekben
csak „fizető”)
A fizető és az adófizető írásban megállapodhat, hogy az önkormányzat számára az
illetéket az adófizető téríti közvetlenül, de az illeték megfizetésért a fizető felel.
A község az illeték összegében a 77. § 1. bekezdése értelmében beleszámolhatja:
 A vegyes települési hulladék gyűjtőedényeinek költségeit,
 Az osztályozott hulladék számára biztosított hulladékgyűjtő edények költségeit,
amelyre nem terjed ki kiterjesztett felelősség.
3. Az illetékkulcs természetes személyek számára a törvény 77. § 2. bekezdésének a) pontja
szerint 1, akik a községben állandó vagy átmeneti lakhellyel rendelkeznek, 0,04 EUR
személyenként/egy naptári napra, tehát 14,60 EUR személyenként egy naptári évre. Az
így megállapított illeték összege addig érvényes, amíg Csallóközaranyos Községi
Képviselő-testülete nem határoz másképp.
4. Az illetékkulcs természetes személyek számára a törvény 77. § 2. bekezdésének a) pontja
szerint 1, akik a község területén jogosultak ingatlanhasználatra vagy ingatlant használnak
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(a törvény 77. § 2. bekezdésnek a pontja 1), egy meghatározott összeget fizetnek egy 240
literes hulladékgyűjtő edény esetében, melynek összege 58,40 EUR.
5. Az illetékkulcs jogi személyek számára a törvény 77. § 2. bekezdésének b) pontja 1, és a
vállalkozók számára a törvény 77. § 2. bekezdésének c) pontja szerint 1, akik a községben
a hulladékbevallás alapján fizetnek, 0,01 EUR literenként a hulladékgyűjtő edény
méretétől függően, tehát:
 110 literes hulladékgyűjtő edény, egyszeri elszállítása/kiürítése esetén az összeg 1,10
EUR,
 240 literes hulladékgyűjtő edény, egyszeri elszállítása/kiürítése esetén az összeg 2,40
EUR,
 1100 literes hulladékgyűjtő edény, egyszeri elszállítása/kiürítése esetén az összeg
11,00 EUR,
6. Olyan adóbefizetők számára, akik az illetéket a hulladékbevallás alapján fizetik a helyi
adókról szóló törvény 77. § 2. bekezdésének b) és c) pontja értelmében, a község az
illetéket számla formájában veti ki (nem pedig határozat formájában).
3. Cikkely
Hulladékgyűjtő edények kölcsönzése
A község, mint adókezelő az adófizetővel kötött szerződés alapján ingyenesen kölcsönöz
hulladékgyűjtő edényeket a törvény 77. § 2. bekezdése alapján 1, a következőképpen:
a. 1 – 4 személyes háztartások: az adófizető ingyenesen vehet bérbe 1 darab 240 literes
hulladékgyűjtő edényt,
b. 1 – 5 személyek háztartások: az adófizető ingyenesen vehet bérbe 1 darab 240 literes
hulladékgyűjtő edényt, amennyiben nincsenek elmaradott kötelezettségei (illetékek) az
előző évekből,
c. 1 – 4 személyes háztartások: ilyen háztartások adófizetője további 240 literes
űrtartalmú hulladékgyűjtő edényt kölcsönözhet, ha az előző naptári évekből nincsenek
fennmaradó kötelezettségei (illetékek), azon feltételekkel, hogy téríti az adókezelő
számára az illetéket, amelyet egy határozat formájában vet ki (ezen rendelet 2. § 4.
bekezdése),
d. Olyan háztartások – ingatlanok esetében, ahol nincsen egyetlen egy lakos se állandó
lakhelyre bejelentve: az ilyen háztartások esetében az adófizető 240 literes
űrtartalommal rendelkező hulladékgyűjtő edényeket igényelhet, azon feltételekkel, hogy
téríti az adókezelő számára az illetéket, amelyet egy határozat formájában vet ki (ezen
rendelet 2. § 4. bekezdése).
4. Cikkely
Bejelentési kötelezettség
1. Az adófizető köteles az adózási időszak alatt értesíteni a községet az adózási kötelezettség
keletkezéséről, legkésőbb 30 napon belül az adózási kötelezettség keletkezésétől, és
a. Feltüntetni az utó- és családnevet, titulust, születési számot, állandó lakcímet,
átmeneti lakcímet (későbbiekben csak „azonosítási adatok”), egy meghatározott
képviselő esetében a törvény 77. § 7. bekezdésének 1 értelmében a háztartás összes
tagjának azonosítási adatait, a törvény 77. § 1. bekezdésének b) és c) pontja szerinti1
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adófizető esetében, a megnevezést, cégnevet vagy a cégnév kiegészítést, székhelyet
vagy a vállalkozás helyét, valamint az azonosítási számot,
b. Minden olyan adatot feltüntetni, amely fontos az illeték meghatározása
szempontjából,
c. Amennyiben adócsökkentést vagy mentességet igényelnek a törvény 82. § 1
értelmében, bemutatni azon dokumentumokat, amelyek indokolják az adócsökkentést
vagy mentességet.
2. Olyan változások esetében, amelyek kihatással lehetnek az adóilleték összegére az adózási
időszakban, az adófizető köteles a változásokat jelenteni a község számára, a változások
keletkezésének 30. napjáig.
3. A törvény 77. § 2. bekezdésének b) és c) pontja szerinti adófizető a mennyiségi gyűjtést
egy formanyomtatványon (hulladékbevallás) jelenti be, mely ezen rendelet 1. mellékletét
képezi.
5. Cikkely
Az illeték fizetése
1. A kivetett illetéket befizethetik:
a. Postai utalvánnyal
b. Utalással, a község számlájára, mely a Prima bank Slovensko komáromi fiókjában
van
vezetve,
a
számlaszám:
0903246001/5600,
IBAN:
SK5156000000000903246001, BIC: KOMASK2X, az egyedi átutalási azonosító a
határozat alapján,
c. Készpénzben a községi hivatal pénztárába, az adókért felelős munkatársnál, 300 EUR
összegig.
2. A törvény 77. § 2 bekezdésének b) és c) pontja szerinti 1 adófizető az illetéket
negyedévente téríti az aktuális naptári negyedév végéig, az adókezelő által kiállított
számla alapján, amelyen feltüntetik az elszállítás gyakoriságát, az illetékkulcsot, a
hulladékgyűjtő edények számát és űrtartalmát. Az illetéket ezen cikkely 1 bekezdésének
b) és c) pontja alapján téríti. A számla 14 napig érvényes.
6. Cikkely
Az illeték csökkentése, elengedése, és visszatérítése
1. Az illetéket elengedik azon naptári időszakra, amelyre az adófizető az alábbi
dokumentumokat mutatja be:
a. Hogy az egész adózási időszak alatt börtönbüntetését tölti (az állami büntetésvégrehatási intézmény igazolása),
b. Hogy az egész adózási időszak alatt idősek otthonában vagy gondozási intézetben
volt elhelyezve (idősek otthonának vagy a gondozási intézménynek igazolása),
c. Hogy az egész adózási időszak alatt külföldön tartózkodik (ezen rendelet 2. és 3.
melléklete, vagy hivatalos iratok a lakhelyről, azon államban ahol tartózkodik,
például: igazolás a külföldi szállásról, lakcímkártya, iratok az adófizetésről – helyi
adók stb. az illetékes államban). A bemutatott iratoknak tartalmaznia kell a fizető
személy utó- és családnevét, külföldi címét, az iratok kiadására jogosult személy
pecsétjét és aláírását, amelyeknek abból az időszakból kell származniuk, amelyre az
adóelengedését kérelmezik.
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2. Az illeték 50 %-ban csökken diákok esetében azon adózási időszakra, akik tanulmányaik
ideje alatt kollégiumba vagy albérletben laknak a Szlovák Köztársaság területén. A
települési hulladék és apró építkezési hulladék illetékének csökkentésének feltétele egy
igazolás az az iskolalátogatásról egybekötve a szállásról szóló igazolással.
3. Az illeték 50 %-ban csökken azon adófizetők esetében, akik az adózási időszak alatt
Csallóközaranyos területén kívül dolgoznak (nem napi szinten utaznak) és munkájuk
helyén vannak elszállásolva, tehát a munkanapokon munkaszálláson, albérletben laknak a
Szlovák Köztársaság területén. A települési hulladék és apró építkezési hulladék
illetékének csökkenésének feltétele egy igazolás a munkaadótól egybekötve a szállásról
szóló igazolással.
4. Az illetéket elengedik azon lakosok számára, akik hiteles dokumentumokkal igazolják,
hogy az adózási időszak alatt a Szlovák Köztársaság területén máshol már térítették a
települési hulladék illetékét. Hiteles dokumentumok lehetnek: az ingatlan vagy lakóház
kezelőjének igazolása arról, hogy a bérleti díjjal együtt kifizetésre került a települési
hulladék elszállításának illetéke is, vagy községi igazolás esetleg azonosítási irat, hogy a
települési hulladék elszállításának illetéke kifizetésre került, azon adózási időszakban,
amelyre a csökkentést igénylik.
5. Az illetéket elengedik azon vállalkozók, vagy jogi személyek számára, akik negyedévente
hivatalos dokumentumokkal igazolni tudják, hogy a tevékenységükből származó
települési hulladékot vagy apró építkezési hulladékot felvásárlónak vagy gyűjtő számára
adták le.
6. A község visszatéríti az illetéket vagy az illeték egy részét azon adófizetők számára,
akiknek az illetékfizetési kötelezettsége megszűnt az illetékes adózási időszak alatt és
megfelel azon feltételeknek, amelyek az illeték visszaigénylésére jogosítanák fel. Az
illetéket az adófizető vagy az adófizető rokonainak írásos kérelmére térítik vissza, ezt
készpénzben a községi hivatal pénztárából, vagy utalással a kérelemben feltüntetett
számlaszámra. Az illeték vagy az illeték egy részének visszatérítése készpénzben csak a
személyazonosság igazolása után lehetséges (személyi igazolvány), a visszatérítésről
szóló pénztári iraton szerepelni kell azon személy aláírásának, aki a pénzösszeget átvette,
valamint felkell tüntetni személyi igazolványának számát és rokonai kapcsolatát az
adófizetővel. Az illeték vagy az illeték egy részének számlára történő visszatérítése egy
kérelem alapján történik, amelyet hitelesített aláírással láttak el. Az illeték vagy egy
részének visszatérítése az örökösök számára egy örökösödési tanúsítvány alapján
lehetséges.
7. Az illeték csökkentés, elengedés és visszatérítés igénylésének határideje 30 nap, a
határozat érvénybelépésének napjától, amely alapján lehetséges az illeték csökkentés,
elengedés vagy visszatérítés.
8. Más nyelven (magyar, cseh, német, angol, francia) kiállított iratok esetében mellékelni
kell az iratok hivatalos fordítását. 2
9. Az adókezelő felszólítására az adófizető köteles felmutatni az eredeti iratokat is.
7. Cikkely
Adókezelő
1. Az adók kezelését Csallóközaranyos végzi.
2. Az illetékekből, büntetésekből, kamatokból származó bevételek az adókezelő bevételét
képezik.
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3. Az illetéki eljárásokban az egyéni előírások alapján járnak el 1.

8. Cikkely
Záró rendelkezések
1. E rendelet hatálya alá tartozó esetekben a törvény rendelkezéseit kell alkalmazni 1,3.
2. Ezen ÁÉR hatályon kívül helyezi Csallóközaranyos 2/2016. sz. rendeltét a települési
hulladék és apró építkezési hulladékról, melyet 2016.11.29.-én fogadtak el, és 2017.01.01
lépett hatályba.

Ing. Eva Varjúová
a község polgármesternője

1 Tt. 582/2004. sz. törvény a helyi adókról, valamint a települési és apró építkezési hulladékról és későbbi
módosításai és kiegészítései
2 Tt. 563/2009. sz. törvény az adókezelésről (adó szabályozás) és későbbi módosításai és kiegészítései 5. §
3 Tt. 563/2008. sz. törvény az adókezelésről (adó szabályozás) és későbbi módosításai és kiegészítései
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