PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
Képviselő-testületének
24/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
a taxiállomás igénybevételének rendjéről

Hatályba lépés napja: 2021. július 01. napja

Ezen önkormányzati rendelet a helyben szokásos eszközökkel közzétéve
2021. június hó 25. napjától 2021. június hó 28. napjáig.

Kelt: Pilis, 2021. június hó 25. napján.

Hajnal Csilla
polgármester

dr. Szabó György
jegyző

Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének
24/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelete
a taxiállomás igénybevételének rendjéről
Pilis Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselő-testület) az
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint
a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 19. §-ának (2) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján Pilis Város közigazgatási területén lévő taxiállomás igénybevételének
rendjéről a következő rendeletet alkotja.
Általános rendelkezések
1. § (1) E rendelet hatálya Pilis Város közigazgatási területén belüli közterületen lévő
taxiállomás (a továbbiakban: taxiállomás) létesítésére (a továbbiakban: kijelölés) és
használatára terjed ki.
(2) E rendelet alkalmazása szempontjából
a) taxiállomás: a közterületnek olyan kijelölt része, amely a taxiszolgáltatást végző - külön
jogszabályban meghatározott kialakítású és felszereltségű - személygépkocsik utasfelvételi
céllal történő tartózkodására szolgál.
2. § (1) A taxiállomást a taxi-szolgáltatást végző egyéni vállalkozó, jogi személy az általa
üzemeltetett, személyszállítás céljára használt személygépkocsival (a továbbiakban:
taxigépkocsi) csak a taxiállomás használatára jogosító használati engedély birtokában
használhatja.
(2) Az (1) bekezdés szerinti közterület használati engedély minden év január 1-től december
31-ig érvényes. Az év közben kiadott közterület használati engedély a kiadás évének december
31. napjáig érvényes.
A taxiállomás kijelölése
3. § (1) A taxiállomás kijelölése Pilis Város Önkormányzata Képviselő-testületének, mint a
közút kezelőjének hatáskörébe tartozik.
(2) A taxiállomás kijelölése során figyelembe kell venni a Helyi Építési Szabályzatot, a
forgalomszabályozási, a városképi, műemlékvédelmi, közegészségügyi és köztisztasági
előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat, valamint érvényesíteni kell a más
jogszabályokban foglalt előírásokat is.
(3) A taxiállomás műszaki, minőségi, forgalmi adatait, valamint a forgalmi rendjét meghatározó
jelzéseket, továbbá az üzemeltetésére, fenntartására és fejlesztésére fordított költségeket a
Polgármesteri Hivatal Hatósági és Műszaki Irodája tartja nyilván.
A taxiállomás használata
4. § (1) A taxiállomást a taxigépkocsik - utasfelvétel céljából történő - várakozására lehet
használni. Más járművek a taxiállomást sem megállás, sem várakozás céljára nem
használhatják.

(2) A taxigépkocsit üzemeltető vállalkozónak csak olyan taxigépkocsija tartózkodhat a
taxiállomáson, amelyre közterület használati engedéllyel rendelkezik és az engedély
igazolásáról szóló dokumentumot (a továbbiakban: megkülönböztető jelzés) jól látható módon
a taxigépkocsiban elhelyezésre került. A megkülönböztető jelzés (közterület használati
engedély meglétét igazoló kártya) csak a közterület használati díj megfizetése után adható ki.
(3) A taxiállomáson taxigépkocsik a kijelölt helyeken, érkezési sorrendben várakozhatnak.
(4) A taxiállomáson meghatározott - a taxiállomáson elhelyezett jelzőtábla alatti kiegészítő
táblán feltüntetett - számú taxigépkocsi várakozhat.
(5) A taxiállomáson várakozó taxigépkocsit a jármű vezetője nem hagyhatja el.
Az engedély iránti kérelem
5. § (1) A közterület használati engedélyt annak kell kérnie, aki a kijelölt közterületet használni
kívánja.
(2) Az engedély iránti kérelmet a 1. mellékletben meghatározott nyomtatványon, vagy az ott
szereplő tartalommal kell benyújtani.
(3) Az engedély iránti kérelemhez csatolni kell a jármű használatát igazoló okirat másolatát,
továbbá a közlekedési hatóság által kiadott, a taxis tevékenység végzésének jogosultságát
igazoló dokumentumot is csatolni kell.
(4) A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.
(5) A következő évre vonatkozó engedélykérelmeket tárgyév december 15-e után lehet
benyújtani.
6. § (1) Az engedélynek tartalmaznia kell:
a) az engedélyes nevét és azonosító adatait,
b) a közterület használat célját és időtartamát, vagy azt, hogy az engedély milyen feltétel
bekövetkeztéig érvényes, illetve hogy visszavonásig érvényes,
c) a közterület használat helyének, módjának, mértékének és feltételeinek pontos
meghatározását,
d) f) közterület használati díj fizetési kötelezettség esetében a díj mértékét és fizetésének
módját,
e) g) a kiadott engedély át nem ruházhatóságát,
(2) Az engedély tartalmazza a közterület használat megszüntetésére és az engedély
visszavonására vonatkozó jogszabályi előírásokat, valamint a kezelői hozzájárulás feltételeit.
(3) Az engedély megadása, vagy megtagadása ügyében hozott határozatot közölni kell:
a) az engedélyessel, illetve kérelmezővel,
b) Polgármesteri Hivatal Gazdasági Irodájával,
c) a közterület ellenőrzésére jogosult Közterület-felügyelettel.

7. § (1) A taxi kiállási helyeket minden taxis az érkezés sorrendjében, a KRESZ előírásait
betartva használhatja.
(2) A taxiállomások közterület használatának gépkocsinkénti engedélyezésekor az engedélyező
határozatban kötelezni kell a taxiállomások használóit az engedéllyel rendelkező járművön
belül a megkülönböztető jelzés (közterület használati engedély meglétét igazoló kártya)
elhelyezésére. A közterület használati engedély meglétét igazoló kártyát a Polgármesteri
Hivatalban az engedélyező határozattal együtt lehet átvenni.
(3) A közterület használati engedély csak a (2) bekezdés szerinti kártyával együtt érvényes.
(4) A taxiállomások használatáért fizetendő éves közterület-használati díj 12.000,- Ft/év/hely.
A taxiállomás jogellenes használatának jogkövetkezménye
8. § (1) Ezen rendeletben foglaltakban foglaltak megszegője a közösségi együttélés szabályait
sérti.
(2) Ezen rendelet hatálybalépésével kiegészül a közösségi együttélés alapvető szabályairól és
ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 11/2014. (III. 30.) önkormányzati rendelet
11. § (1) bekezdése az alábbi s) ponttal:
(Aki)
„s) a taxiállomást engedély nélkül használja, vagy engedéllyel rendelkező taxiállomáson
várakozó taxigépkocsit a jármű vezetője elhagyhatja,”
(az a közösségi együttélés alapvető szabályait sérti és százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírsággal sújtható.)
Záró rendelkezések
9. § Ez a rendelet 2021. július 1. napján lép hatályba.

dr. Szabó György
jegyző

Hajnal Csilla
polgármester

Az önkormányzati rendelet kihirdetésre került:
Pilis, 2021. június hó 25. nap
dr. Szabó György
jegyző

1. melléklet a 24/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendelethez
KÖZTERÜLET–HASZNÁLATI ENGEDÉLY IRÁNTI KÉRELEM
Engedélyt kérő adatai
név:
képviseletében eljár:
postázási cím:
telefonszám:
tevékenység gyakorlására jogosító okirat száma*:
jármű használatát igazoló okirat száma:*
jármű forgalmi rendszáma:*
adószám:
Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az általam közölt adatok a valóságnak
megfelelnek.
Tudomásul veszem, hogy a közterület-használati engedély iránti kérelemben feltűntetett
személyes adataimat Pilis Város Önkormányzata, valamint a Polgármesteri Hivatala a GDPR 6.
cikk (1) e) pontja alapján közérdekből végzett feladat teljesítése érdekében, valamint a GDPR
6. cikk (1) c) pontja alapján jogi kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Nyilatkozom, hogy
a közterület-használati engedélyezési eljárással kapcsolatos adatkezelési tájékoztató tartamát
megismertem, azt megértettem.
Kelt:
kérelmező aláírása
*Másolati példány csatolása szükséges!

TÁJÉKOZTATÁS
1. A közterület-használati engedélyt annak kell kérnie, aki a közterületet használni kívánja.
2. A kérelem benyújtása a közterület-használat megkezdésére nem jogosít.
3. A következő évre vonatkozó engedélykérelmet tárgyév december 15. napját követően lehet
benyújtani.

