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Tardoskedd Község 

11/2016 számú  

általános érvényű rendelete 

a kommunális hulladék és az apró építési hulladék helyi illetékéről 

a 2017-es naptári évre 

 

Tardoskedd Község Önkormányzata a többször módosított 369/1990 számú, a települési 

önkormányzatokról szóló törvény és a többször módosított 582/2004 számú, a helyi adókról, 

valamint a kommunális hulladék és az apró építési hulladék helyi illetékéről szóló törvény 

77.§ 5. bekezdés, 79.§ 2.bekezdés, a 83.§ és a103.§ rendelkezései értelmében 

a következőképpen rendelkezik:  

1.§ 

Bevezető rendelkezések 

(1) Ezen általános érvényű rendelet határozza meg a kommunális hulladék – az 

elektrohulladékon kívül – és az apró építési hulladék után fizetendő illeték 

(továbbiakban csak illeték) kiszabásának és behajtásának módját Tardoskedd Község 

területén a 2017. évi adómegállapítási időszakban. 

(2) A kommunális hulladék – az elektrohulladékon kívül – és az apró építési hulladék 

utáni helyi illeték a község területén keletkező kommunális hulladék és apró építési 

hulladék után fizetendő. 

 

2.§ 

Az illetékfizető 

(1) Illetékfizető: 

a) az a fizikai személy, aki a  községben állandó vagy átmeneti lakhellyel 

rendelkezik, aki a község területén lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség, 

építmény vagy annak részének használatára jogosult, vagy nem építménynek 

minősülő objektumot, vagy nem vállalkozásra szánt  kertet, szőlőskertet, 

gyümölcsöst, állandó gyepterületet vagy a község  beépített területén lévő telket 

használ,  kivéve az erdőterületet vagy az ingatlannyilvántartásban vízfelületként 

bejegyzett területet. 



b) az a jogi személy, aki a község területén lévő nem vállalkozás céljára szánt 

ingatlant használ, vagy annak használatára jogosult.  

c) az a vállalkozó, aki a község területén vállalkozásra szánt ingatlant használ, vagy 

annak használatára jogosult.  

(2) Az a személy, aki az 1. bekezdés a) pontja értelmében a községben egyidejűleg 

rendelkezik állandó és átmeneti lakhellyel, csak az állandó lakhely után fizet illetéket. 

Ugyanez vonatkozik azokra a személyekre is, akik az ingatlant más, mint vállalkozási 

célra használják.   

(3) Nem fizet illetéket az a személy, aki:  

a) az átmeneti szálláshelynek kijelölt ingatlan szállásra szolgáló helyiségeit használja, 

b) egészségügyi gondoskodást nyújtó intézményben kórházi ellátásban részesül, 

c) olyan ingatlant jogosult használni, ill. használ, az illeték fizetője számára 

munkálatokat végez, vagy tevékenységének keretében más szolgáltatást nyújt és 

ezen tevékenysége közben csak kommunális hulladék (elektrohulladék nélkül) és 

apró építési hulladék keletkezik.   

 

3.§ 

Az illetékkulcs 

(1) Az adóhatóság a 2.§ 1. pontja szerint a következőképpen állapítja meg az illetéket: 

Illetékkulcs a naptári napok száma illeték 1 személyre/1 évre  

   0,0466        x           365    17,00 euró 

(2) A 2.§ 1.bekezdésének b) és c) pontja szerint az illetéket a hulladékgyűjtő konténerek 

száma szerint állapítják meg. Egy évre 65 euró az illeték minden egyes konténer után. 

Ezek a konténerek címkével vannak ellátva. Amennyiben az illetékfizető igazolja, 

hogy a mennyiségi begyűjtést használja, a község az illetéket nem határozattal veti ki. 

(3) Az illetékkulcs az apró építési hulladék 0,045 € / kg. 

 

4.§ 

Az illeték kivetése 

(1) Az illetéket a község határozatban veti ki az egész adómegállapítási időszakra. 

A kivetett illeték befizetése a határozat jogerőre emelkedése utáni 15 napon belül 

esedékes.  

(2) Amennyiben a község megállapítja, vagy az illetékfizető bejelentése alapján 

megállapítja, hogy helytelenül határozták meg az illeték nagyságát vagy felmerültek 



olyan tények, amelyek befolyásolják az illeték nagyságát, a község a következő 

meghatározott időszakban a fennálló körülmények alapján módosítja az illeték 

mértékét.  

(3) Az illeték fizetését a község részletfizetésben is meghatározhatja. Az illetékfizetés 

részleteinek esedékességét a község az illetékkivetési határozatban állapítja meg.  

 

5.§ 

Az illeték visszafizetése 

(1) A község visszafizeti az illetéket vagy annak arányos részét az illetékfizetőnek, akinek 

az adómegállapítási időszak folyamán megszűnt az illeték-fizetési kötelezettsége és 

aki bizonyítja a következő feltételek teljesítését:  

a) Az állandó vagy átmeneti lakhely megszűnése a községben 

b) A község területén lévő más, mint vállalkozói célra szolgáló ingatlan használati 

jogának megszűnése 

c) A vállalkozói célra szolgáló ingatlan használati jogának megszűnése 

A község abban az esetben fizeti vissza az illetéket vagy annak arányos részét, ha az 

illetékfizetőnek nincs kifizetetlen hátraléka a községgel szemben. 

(2) Amennyiben a meghatározott időszakban megszűnik az illetékfizetési kötelezettsége 

annak az illetékfizetőnek, akinek a község határozatban vetette ki az illetéket, a község 

köteles határozattal visszafizetni az illeték arányos részét az utólagos határozat 

kikézbesítésétől vagy ennek a ténynek a megállapításától számított 30 napon belül, 

legkésőbb azonban a község által meghatározott időszak végétől számított 60 napon 

belül, amely időszakra az illeték már ki volt fizetve. A község nem fizeti vissza a 3 

euró alatti túlfizetést.  

6.§ 

Az illeték csökkentése és elengedése 

(1) A község a legkisebb illetékkulcs szerint csökkenti vagy elengedi az illetéket arra az 

időszakra, amelyre az illetékfizető ezen általános érvényű rendelet 6.§ 2.bekezdésében 

meghatározott dokumentumokkal igazolja, hogy az adómegállapítási időszakból több 

mint 90 napot nem tartózkodik vagy nem tartózkodott a község területén. 



(2) Az illeték elengedéséhez szükséges hiteles dokumentumok, amelyekből egyértelműen 

megállapítható, hogy az illetékfizető hány napig tartózkodott a községen kívül: 

- munkaszerződés, 

- elszállásolási igazolás, 

- iskolalátogatási igazolás, 

- a büntetés végrehajtási intézet igazolása a fogvatartásról vagy a büntetés 

letöltéséről, 

- az egészségügyi ellátást biztosító intézmény igazolása. 

Abban az esetben, ha a dokumentum nem szlovák, magyar vagy cseh nyelven íródott, 

szükséges csatolni a dokumentum fordítását is, azonban nem követeljük meg 

a hivatalos fordítást. A dokumentumot nem lehetséges az illetékfizető becsületbeli 

nyilatkozatával pótolni. 

(3) Amennyiben a fizikai személy idősebb 62 évesnél (a korhatárt az adómegállapítási 

időszak január 1-jétől számítjuk) a község 25%-al csökkenti az illetéket.  

(4) Amennyiben az illetékfizető az adómegállapítási időszakban a vonatkozó 

kalendáriumi év december 31-ig nem kérelmezi az illeték elengedését és nem nyújtja 

be a megfelelő dokumentumokat, az erre az időszakra vonatkozó igénye az 

illetékfizetés elengedésére megszűnik. 

 

7.§ 

Zárórendelkezések 

 

(1) Ezen, a kommunális hulladék és az apró építési hulladék helyi illetékéről szóló 

általános érvényű rendelet életbe lépésének napjával érvényét veszti a község 2015. 

11. 16-án kiadott, 9/16112015 számú A betű, 7.pont szerinti, a kommunális hulladék 

és az apró építési hulladék Tardoskedd Község területén érvényes helyi illetékéről 

szóló kötelező érvényű rendelete.  

(2) A kommunális hulladék és az apró építési hulladék 2017. évre érvényes helyi 

illetékéről szóló általános érvényű rendeletet Tardoskedd Község Képviselő-testülete 

19/13122016 számú A betű 7. pont szerinti határozatával 2016. 12. 13-án hagyta jóvá. 

 

 

 



8.§ 

Hatályba lépés 

 

Ezen rendelet 2017. január 1-jén lép hatályba.  

 

 

 

        Tóth Marián mérnök 

               polgármester 

 

 

 

 

   

 

 


