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Budapest-Csepel finkormtinyzata Ke'pvisel&testiilete 11/2002(K 0%) Kt sz rendelete a 
9/2000(III. 21.)Kt sr, 

rendeletenek - a Budapest-Csepel kozteriiletein a taxiallomosok lCtesites6ro1, hasznalathak 
es iizemeltetesenek rendjerol -modositasira 

Budapest-Csepel Onkormanyzata Kepviselo-testiilet a helyi onkormanyzatokrol szo16 1990. 
evi LXV. torveny 16. $-ban, a 631A. $ h) pontjaban, az 1988. 6vi I. torvkny 19.8 (2) 
bekezdCsdben, valamint a Fovarosi KozgyiilCs 5911 999(XI. 18.)FKgy. szamu rendelet 1. tj (5) 
bekezdes ertelmeben az alabbi rendeletet alkotja a 9/2000(111.21.)Kt. szamu rendelete (R ) 
modositasara. 

(1) A (R ) 2.8-a szamozasa 2.s (1) bekezdesre modosul, egyben a 2.9 uj (2) bekezdessel 
egksziil ki, mely a kovetkezo rendelkezkst tartalmazza: 

,, 2. $(l)Az onkormanyzati rendelet hatdlya ala tartozo taxiallomasokat a taxiszolgaltatast 
vkgzo jogi szemkly, jogi szemklyiskggel nem rendelkezo gazdcsagi tarsasag ks egykni 
vallalkozh (tovdbbiakban: vallalkozci) az altala iizemeltetett tmigkpkocsival csak a 
taxiallomasok hasznalatara jogosito, szewezet altal kiadott engedkly birtokiiban hasznalhatja 

(2) Tmiallomast kizarblag a kozteriilet tulajdonosatdl kapott engedkllyel, az abban 
me&ogalmazott feltktelekkel Iehet lktrehozni ks iizemeltetni. " 

Elbiralasi szempontok 

A (R ) 4.8-ban foglalt rendelkezks az alabbiak szerint m6dosul: 
,,4.$ A 3. $ szerinti kozteriilet-hasznalati hozzajarulasi' kkrelem elbiralasa soran 
figyelembe kell venni az adbtt teriiletre (kozteriiletre) vonatkozb Keriileti Szabalyozasi 
Tenet, Rkszletes Rendezksi Tewet, a forgalomszabalyozasi, a vciroskkp, miieml~kvkdelmi 
ks koztisztascigr eloirasokat, kereskedelmi ks turisztikai szempontokat, valamint 
knknyesiteni kell a mas jogszabalyokban foglalt eloirasokat is. " 

Kozteriilet-hasznalati hozzajhlas tartalma 

( I )  A (R ) 5. 8 (I) bekezdese az alabbiak szerint modosul: 
,, (I) A kozteriilet-hasznalati hozzajarulds feltkteleit a tulajdonos onkormanyzat a tmiallomas 
iizemeletetkskre j o g o d  gazdcilkodi5 kkrelmezo felk allamigazgatasi hatcirozatban rogziti. " 
(2) A (R ) 5. 8 (2) bekezdes j) pontja hatalyat veszti. 
(3) A (R ) 5. 8 (2) bekezdese a kovetkezo k) ponttal egksziil ki: 
,, k) az engedklyt megado, vagy 

megtagado dontks elleni jogowoslat le hetoskgk t ks benyijtascinak modjut. " 
(4) A (R ) 5. $-a a kovetkezo (4) bekezdessel egksziil ki: 



,, (4) A hozzajarulast megtagadd dontkst meg kell kiildeni: 

a) kkrelmezdnek 
b) az eQarasban krintett szakhatdsagoknak 
C) a Fdvarosi t)nkormanyzat F ~ O M  ~ozlekedtsi Usyosztalyiinak 
4 a Kozteriilet Feliigyeletnek 
e) a koz~it kezelb~krzek" 

A kozteriilet taxicillomas cklu haszniilatakrt 
fizetendo do 

A (R ) 9. (1) bekezdese 9. 9-kent jelolve mbdosul, egyben a (2) - (3) - (4) - (5) bekezdesek 
hatalyukat vesztik. 

,, 9.g. A kozteriilet-hasznalati hozzajamlasban jogosultkknt meglelolt gazdcilkodd - 
I szervezetnek a kozteriilet tulajdonosa felt? doat nem kellfizetnie sem szemkly sem teher taxi 

allomas Iktesitkse esetkrz. " 

A taxiallomasok hasznalata 

(1) A (R ) 10.8 (2) bekezdese az alabbiak szerint m6dosul: 
,, (2)- A taxigkpkocsit iizemelteto vallalkozdrzak csak olyan taxigkpkocsija 
tartdzkodht a taxiallomdson, amei'yre vonatkozdan n teriiletre krvknyes 
taxiengedklyt kivriltottak kivkve, ha onkormanyzati rendelet maskknt 
rendelkezik; 

- a taxicillomas hasznalatahoz sziikskges az onkormanyzati rendeletberz 
meghatarozott jelzkst kiadtak ks azt a taxigkpkocsin az eloirt mddon 
elhelyeztkk. (Tehertaxi esetkn az engedklyt kell a gkpkocsiban tartani.) 

(2) A (R ) 10.8 (3) bekezdese az alabbiak szerint modosul: 
(3) A taxiallomasokon a taxigkpkocsik zcirt sorban, a kikpitett ks felfestett helyen t s  

mMon krkezksi sorrendben vilagitd szabadjelzovel varakozhatnak. '" 

(3) A (R ) 10.5 (6) bekezdese az alabbiak szerint modosul: 
,, (6) Utcrsfelvktelre valo felkksziilks krdekkben, vilagitd sznbadjelzovel tauigkpkocsi 
csak a kjelolt taxiallomasokon vrirakozhat, kivkve, ha onkormanyzati rendelet 
maskknt rendelkezik. " 

6. § 

A (R ) 1 1 .  §-a hatalyat veszti. 



A taxiallomas jogellenes hasznalathak jogkijvetkezmenye 

A (R ) 12.9-a az alabbi uj (5) bekezdessel egesziil ki: 
,,(5) A (2) bekezde'sben meghatarozott szabalysertes miatt a k~zterii~et~feliigve~o 
helyszini birdgot szabhat ki. " 

~tmeneti 6s zaro rendelkezesek 

(1) A (R ) 13.9 (2) bekezdbe az alabbiak szerint modosul: 

,. (2) Budapest-Csepel ~?1komanyzat neveben a kozteriilet-haszmilati engedilyt a 
tmcicillomcis letesitojenek, zizemeltetojenek a Polgarntester adja ki. " 

(2) A (R ) 13. 9 (3) - (4) - (5) es a (8) - (9) bekezdesei hatalyukat vesztik. 

A (R ) 13.9  (7) bekezdese az alabbiak szerint modosul: 
(3) ,, E rendlet kihirdetbse napjbn l ip  &leibe, rendelkeztseit 


