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Balatonalmádi Város Önkormányzata 

Képviselő-testületének 

15/2017. (IV.27.) önkormányzati rendelete 

taxiállomás létesítéséről és igénybevételének rendjéről 

 

 

Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testülete a személyszállítási szolgáltatásokról 

szóló 2012. évi XLI. törvény 12.§ (3) bekezdésében kapott felhatalmazás és Magyarország 

helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 18. pontban 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. Általános rendelkezések 

 

1.§ A rendelet hatálya Balatonalmádi Város Önkormányzatának (a továbbiakban: 

Önkormányzat) közigazgatási területén belüli   

a) az ingatlan-nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletre, és 

b) a belterületi földrészlet, építmény közhasználatra, jármű- vagy gyalogosforgalom 

részére átadott részére, ideértve az ingatlan-nyilvántartás szerint közforgalom elől el 

nem zárt magánutakat is.  

 

2.§ A rendelet hatálya alá tartozó taxiállomásokat kizárólag személytaxi-szolgáltatás 

végzésére jogosult jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és 

egyéni vállalkozó (a továbbiakban együtt: vállalkozó) a vonatkozó egyéb jogszabályokban 

előírt feltételeken túl, az általa üzemeltetett személytaxi-gépkocsival csak a taxiállomások 

használatára jogosító engedély birtokában használhatja.  

 

3.§ E rendelet alkalmazásában: taxiállomás a közterületnek útburkolati jelekkel és táblával 

kijelölt része, amely a személytaxi-szolgáltatást végző – jogszabályban meghatározott 

kialakítású és felszereltségű – személygépkocsik utas-felvételi céllal, utasok ki- és 

beszállására és a járművek ilyen jellegű várakozására szolgál. 

 

2. Taxiállomás létesítése és megszüntetése, használatának engedélyezése 

 

4.§ (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő közterületen a taxiállomás létesítése és 

megszüntetése a Balatonalmádi Város Önkormányzat Képviselő-testületének hatáskörébe 

tartozik.  

 

(2) Balatonalmádi város területén létesített taxiállomás: a balatonalmádi 2284/1 hrsz-ú 

Városház tér ingatlanon három férőhelyes taxiállomás. 

 

(3) Taxiállomás helyének kijelölését írásban bárki kezdeményezheti. 

 

 (4) Taxiállomás létesítése, bővítése során figyelembe kell venni az érintett területre 

vonatkozó rendezési tervet, helyi Építési Szabályzatot, a forgalomszabályozási, a városképi, 

közegészségügyi és köztisztasági előírásokat, kereskedelmi és turisztikai szempontokat. 

 

(5) A közterület taxiállomás funkcióját a KRESZ előírása szerinti információs táblával, a 

taxiállomás határait, az ott lévő beálló helyek számát és sorrendjét felfestéssel kell jelezni. 
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5.§ (1) Taxiállomás használatára vonatkozó használati engedélyt a polgármester adja ki és 

vonja vissza. Taxiállomás használatára kizárólagos joggal közterületi használati engedély nem 

adható. 

 

(2) A taxiállomásokat minden használati engedéllyel rendelkező személytaxi-szolgáltatást 

végző vállalkozó jogosult használni, érkezési sorrendben, a KRESZ előírásait betartva. 

 

(3) A használati engedély a jogosultat az önkormányzat által létesített taxiállomáshely 

bármelyikének használatára feljogosítja. 

 

(4) A kiadott taxiállomás-használati engedély érvényességének feltétele a jogosított 

vállalkozás adószámának érvényessége. 

 

6.§ (1) A személytaxi-szolgáltatást végző vállalkozó a taxiállomás használatára vonatkozó 

kérelmét a polgármesternek címezve a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatalban kell 

benyújtania. 

 

(2) A kérelemnek tartalmaznia kell: 

a) a személytaxi-szolgáltatást végző jogosult nevét, székhelyét,  

b) egyéni vállalkozói nyilvántartási számát, illetve cégjegyzékszámát, adószámát, 

c) a személytaxi-szolgáltatásra használt gépjármű forgalmi rendszámát, 

d) a személytaxi-szolgáltatásra vonatkozó tevékenységi engedély számát. 

 

(3) A taxiállomáshely használatára jogosító engedélyt meg kell adni, amennyiben annak a 

kérelemben megjelölt vagy másolatban csatolt dokumentumok alapján nincs akadálya. 

 

(4)  A taxiállomás használatára jogosító engedély és annak visszavonásáról szóló döntést meg 

kell küldeni  

        a) kérelmezőnek, és 

        b) a közlekedési hatóságnak.   

 

7.§ A taxiállomás használatára jogosító engedélyt vissza kell vonni: 

      a) kérelemre vagy 

      b) személytaxi-szolgáltatásra való jogosultság megszűnése vagy 

      c) a taxiállomás használatára vonatkozó 5.§ (4) bekezdésben szabályozott feltétel 

bekövetkezése esetén. 

 

3. A taxiállomás használata 

 

 

8.§ (1) A taxiállomást csak személytaxi-szolgáltatásra jogosult taxiállomás használati 

engedéllyel rendelkező személytaxi – utasfelvétele céljából történő – várakozására lehet 

használni. Más járművek a taxiállomást sem megállás, sem várakozás céljára nem 

használhatják. 

 

(2) A taxiállomáson a személytaxik zárt sorban, érkezési sorrendben, világító szabadjelzővel, 

utasfelvétele céllal várakozhatnak. 

 

(3) A taxiállomáson várakozó személytaxit a jármű vezetője nem hagyhatja el. 
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(4) Az utasokat a várakozó személytaxik érkezési sorrendjében kell elszállítani kivéve, ha az 

utas nem a sorrendben első, hanem a hátrébb álló személytaxit választja. Ez utóbbi esetben az 

ott várakozó többi személytaxi vezetője köteles az utassal közlekedő személytaxinak a 

taxiállomás elhagyását elősegíteni. 

 

(5) A taxiállomás használata során a taxiállomás kisajátítása céljából egyéb 

megkülönböztetést alkalmazni nem lehet. 

 

9.§ (1) E rendeletben meghatározott taxiállomás használatára vonatkozó szabályok 

betartásának ellenőrzésére a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal közterület-

felügyelője jogosult. 

 

(2) Aki az e rendelet szerint fenntartott taxiállomást a rendelet szabályozott taxiállomás-

használati engedély nélkül vagy a 8.§-ban meghatározott szabályok megsértésével használ, 

köteles az ellenőrzésre jogosult felhívására a taxiállomás használatát haladéktalanul 

megszüntetni. 

 

4. Taxiállomás használatáért fizetendő díj 

 

 

10.§ (1) A személytaxi-szolgáltatás céljára kijelölt taxiállomáshely használatához taxiállomás-

használati díjat kell fizetni. A díj mértéke 6.677,-Ft/gépjármű/év, amely nem tartalmazza a 

mindenkor hatályos jogszabályban meghatározott általános forgalmi adót. 

 

(2) Az (1) bekezdésben megállapított taxiállomás-használati díj képezi az éves használati díj 

megállapításának alapját, amely évente a tárgyév január 1-re visszamenőleges hatállyal a 

tárgyévet megelőző KSH által közzétett fogyasztói árindex mértékével megfelelően módosul. 

 

(3) A (2) bekezdés alapján megállapított taxiállomás-használati díjat egy összegben kell 

megfizetni tárgyév február 15. napjáig a Balatonalmádi Város Önkormányzata által kiállított 

számla alapján a 11748083-15430290 számú számlára átutalással vagy készpénzátutalás 

megbízással. 

 

(4) Év közben megszerzett vagy egyébként töredékévre szóló taxiállomás-használati engedély 

esetén az (1) bekezdés szerinti használati díj alapján a használati jogosultság időtartamára 

egész hónapokra számított arányos díjat kell megállapítani. A megállapított használati díjat a 

Balatonalmádi Város Önkormányzata által kiállított számla alapján a 11748083-15430290 

számú számlára átutalással vagy készpénzátutalás megbízással 8 napon belül kell megfizetni. 

 

(5) A személytaxi-szolgáltatást végző jogosult vállalkozó kérelmére az év közbeni 

szolgáltatási körből történő kivonása esetén a befizetett használati díjnak a tárgyévből 

hátralévő arányos része visszatérítésre kerül. 

 

(6) A taxiállomás-használati díj megfizetésének elmaradása esetén a személytaxi-szolgáltatást 

végző nem végezhet személytaxi-szolgáltatást Balatonalmádi közigazgatási területén. 
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5. Záró rendelkezések 

 

 

 

11.§ (1) E rendelet 2017. május 1. napján lép hatályba, és a rendelkezéseit a hatályba lépést 

követően benyújtott taxiállomás használati engedély iránti kérelem elbírálása során kell 

alkalmazni. 

 

(2) Hatályát veszti a Balatonalmádi Önkormányzat taxiállomások igénybevételi rendjéről 

szóló 37/2009.(IX.30.) rendelete. 

  

 

 

 

 

 

 

 Keszey János                                                                   Dr. Hoffmann Gyöngyi 

  polgármester                                                                              jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

Kihirdetési záradék: 

A rendeletet 2017. április 27. napján kihirdettem. 

 

 

 

 

 

 Dr. Hoffmann Gyöngyi  

 jegyző 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


