Dunaszerdahely Város a községi önkormányzatokról szóló 1990. évi 369. törvény 6.§ (1)
bekezdése és későbbi módosításai és kiegészítései szerint összhangban a közúti közlekedésről
szóló 2012. évi 56. törvény 26.§ (9) bekezdése és későbbi módosításaival a következő
rendeletet alkotja:
Dunaszerdahely Város 2019/.... sz. (2019. szeptember 24.) általános érvényű rendelete
Dunaszerdahely Város területén személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás
részleteiről
1.§
Bevezető rendelkezések
(1) Jelen általános érvényű rendelet (továbbiakban „rendelet”) határozza meg
Dunaszerdahely Város területén a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás
részleteit.
(2) A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás gépjármű állomásai (továbbiakban
„taxiállomás”) Dunaszerdahely Város (továbbiakban „város”) által a helyi közúton és a város
tulajdonában lévő közterületen, természetes és jogi személyek tulajdonában lévő területeken
kijelölt egy vagy több parkolóhely, amely a személytaxi-szolgáltatást végző személytaxik utas
felvételi céllal történő tartózkodására szolgál. A taxiállomások megjelölését külön előírás
szabályozza.
(3) Dunaszerdahely Város területén személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatást
csak az üzemeltethet, aki a külön törvény szerinti licenciával rendelkezik (továbbiakban
„taxiszolgáltatás üzemeltetője“).
(4) A város a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás tekintetében az illetékes
közlekedésszervező és közterület felügyelőségi szerv a külön törvény alapján.
2.§
A személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatás
(1) A taxiszolgáltatás üzemeltetője, aki rendelkezik a város engedélyével, taxiszolgáltatást
üzemeltethet a város területén
a) a város által létesített taxiállomáson, amelyet „A taxiszolgáltatás járművei számára
00.00 órától 24.00 óráig“ szövegű E12 kiegészítő táblával ellátott IP20b Taxiállomások függőleges, illetve V10a, V10b, V10c és V10e vízszintes közúti
jelzőtábla jelöl,
b) a város által létesített taxiállomáson, amelyet „Engedélyezve csak be – és kiszállásra“
szövegű E12 kiegészítő táblával ellátott IP20b - Taxiállomások függőleges, illetve
V10a, V10b, V10c és V10e vízszintes közúti jelzőtábla jelöl,
c) természetes és jogi szemôlyek tulajdonában lévő közterületeken létesített
taxiállomáson, amelyet IP20b - Taxiállomások függőleges, illetve V10a, V10b, V10c és
V10e vízszintes közúti jelzőtábla jelöl,
d) az összes város által létesített parkolóhelyen (fizetős, nem fizetős).
(2) A taxiszolgáltatás üzemeltetője jogosult a személytaxival végzett személyszállítási
szolgáltatást nyújtó gépjárművezető közreműködésével személyszállításról szóló szerződést
kötni az utazókkal a kijelölt parkolóhelyen, amelyet a város, mint taxiállomás vagy egyéb
módon határozott meg a külön törvény értelmében.
(3) Az 1. bekezdés a) és b) pontjában és az 1. bekezdés d) pontjában jelölt taxiállomáson a
taxiszolgáltatás üzemeltetőjének csak azon gépjárműve állhat, amely rendelkezik a város

engedélyével és a város külön általános érvényű rendelete alapján megfizette közterület
használati adót, melyhez adóoalapul egy parkolóhely mérete szolgál.
3.§
A helyi közúti és más közterületi taxiállomások meghatározása és kijelölése
(1) A város az illetékes közlekedési felügyelőség belegyező nyilatkozata után meghatározza
azon kijelölt parkolóhelyeket, amelyek helyi közutakon és a város tulajdonában lévő
közterületeken és részein, mint taxiállomások fognak szolgálni:
a) Jesenský utca – 4 parkolóhely ezen rendelet 2. § (1) bekezdés a) pontja alapján
b) Jesenský utca - 2 parkolóhely ezen rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján
c) Vámbéry Ármin tér - 1 parkolóhely ezen rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján
d) Kondé Püspök utca - 1 parkolóhely ezen rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján
e) Vasút utca - 2 parkolóhely ezen rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján
f) Nagyabonyi út - 2 parkolóhely ezen rendelet 2. § (1) bekezdés b) pontja alapján
(2) A taxiállomás függőleges és vízszintes közlekedési jelzéssel való kijelölését a város az
üzemeltető költségén biztosítja.
(3) A taxiállomások használata a város külön engedélyén alapul. Az engedély legkésőbb az
adott naptári év végéig szól.
(4) A taxiállomások illetve a város által kijelölt parkolóhelyek használata esetében az
üzemeltető köteles az állandó parkolásért közterületi-használati adót fizetni a város külön
általános érvényű rendelete által meghatározott mértékben.
(5) Kérvényező csak olyan taxiszolgáltatás üzemeltetője lehet, aki rendelkezik a külön
törvény szerinti személytaxi-szolgáltatást végzési koncesszióval.

(6) Az engedélykérelemnek (továbbiakban „kérelem”) a következőket kell tartalmaznia:
a) az kérelmező azonosító adatai: cégnév, székhely (vállalkozás helye), azonosító- és
adó-azonosítószám
b) elérhetőség (telefonszám, e-mail)
c) a személyszállítási szolgáltatást végző gépjármű adatai - gyártási típus, rendszám
d) kérelmező aláírása
(7) A kérelem kötelező melléklete a taxiszolgáltatás végzésére irányuló koncesszió
fénymásolata.
(8) Az üzemeltető köteles a személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatással
kapcsolatos változást a változást követő 7 napon belül bejelenteni.
4.§
A jogi és természetes személyek tulajdonában lévő egyéb közterületi taxiállomások
meghatározása
(1) A város a jogi és természetes személyek tulajdonában, vagy használatában lévő
közterületeken taxiállomásokat az üzemeltető kérelme alapján akkor határozhat meg, ha a
kérelemhez mellékeli a közterület tulajdonosának vagy használójának beleegyezését vagy
egyéb olyan dokumentumot, amely igazolja az egyéb közterület taxiállomásként való
használati jogát. Az üzemeltető egyben köteles az egyéb közterületen taxiállomás létrehozása
iránti kérelméhez mellékelni az illetékes közlekedési felügyelőség belegyező nyilatkozatát.
(2) A taxiállomás közlekedési jelzéssel (függőleges és vízszintes) való kijelölését a
taxiszolgáltatás üzemeltetője saját költségén biztosítja.
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5.§
Ellenőrzés
Jelen rendeletben foglaltak betartásának ellenőrzését, valamint az üzemeltető kötelezettségei
betartásának ellenőrzését, főleg a működtetési kötelezettségek, a viteldíj és a szállítási
rendtartás betartását a Dunaszerdahelyi Városi Rendőrség és a város megbízott alkalmazottai
végzik.
6.§
Átmeneti rendelkezések
A taxiállomások és a város által kijelölt parkolóhelyek használatba vétele legkorábban 2020.
január 1-jétől lehetséges.
7.§
Záró rendelkezések
Hatályon kívül helyeződik Dunaszerdahely Város 2014/9. sz. (2014. június 24.) a
személytaxival végzett személyszállítási szolgáltatásról szóló általános érvényű rendelete,
összhangban Dunaszerdahely Város 2015/18. sz. (2015. september 29.) rendeletével,
8.§
Hatály
Jelen általános érvényű rendelet 2019. december 1-jén lép hatályba.
Kelt, Dunaszerdahely, 2019....................

JUDr. Hájos Zoltán
polgármester
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