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Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 

16/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelete 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 
használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendeletének módosításáról 

 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a személyszállítási 
szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) bekezdés b) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján,  
a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény 12. § (3) 
bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva,  
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati 
rendelete 2. melléklet 4.4.3. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Jogi és Ügyrendi Bizottság és Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének a Közgyűlés és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 
4/2013. (II. 14.) önkormányzati rendelete 2. melléklet 6.4.1. pontjában biztosított 
véleményezési jogkörében eljáró Városrendezési és Városüzemeltetési Bizottság és 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a Közgyűlés és 
Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2013. (II. 14.) önkormányzati 
rendelete 2. melléklet 5.4.1. pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró 
Városstratégiai és Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a következőket 
rendeli el: 
 

1. § 
 
Kecskemét Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a közterületek 
használatáról szóló 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: 
Rendelet) 3. §-a a következő 15., 16., és 17. pontokkal egészül ki: 
 
[E rendelet alkalmazása szempontjából:] 
„15. Személytaxi: a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény (a 
továbbiakban: Sztv.) 2. § 31. pontja szerinti gépjármű; 
16. Személytaxi-szolgáltatás: a személygépkocsival díj ellenében végzett közúti 
személyszállításról szóló 176/2015. (VII. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. 
rendelet) 2. § 7. pontja szerinti közúti személyszállítás; 
17. Taxiállomás: a közterületnek olyan kijelölt része, amely a személytaxi-
szolgáltatást végző személytaxi utasfelvételi céllal történő tartózkodására szolgál.” 
 

2. § 
 
A Rendelet 9. § (1) bekezdése a következő o) ponttal egészül ki: 
 
[Szerződést kell kötni különösen:] 
„o) a taxiállomás igénybevételére.” 
 

3. § 
 
A Rendelet a következő 18/B. §-sal egészül ki: 
 

„A taxiállomás igénybevételének rendje 
 

18/B. § 
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(1) Személytaxi-szolgáltatás tevékenység folytatása céljából a közterületen kizárólag 
a rendelet 4. melléklete szerinti taxiállomások vehetők igénybe. 
 
(2) A taxiállomást kizárólag az a személytaxi-szolgáltatást végző veheti igénybe, aki 
annak tárgyában hatályos közterület-használati szerződéssel rendelkezik. 
 
(3) Taxiállomás használatára kizárólagos joggal közterület-használati szerződés nem 
köthető. 
 
(4) A taxiállomást a közterület-használati szerződéssel rendelkező, utasfelvételi céllal 
ott tartózkodó személytaxi-szolgáltatást végzők érkezési sorrendben, zárt sorban, 
világító „szabad” jelzővel, a közúti közlekedés szabályairól szóló 1/1975. (II. 5.) 
KPM–BM együttes rendelet előírásai szerint vehetik igénybe.” 
 

4. § 
 
A Rendelet 2. melléklete az 1. melléklet szerint módosul. 
 

5. § 
 
A Rendelet a 2. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki. 

 
6. § 

 
Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba és 2017. január 2. napján hatályát 
veszti. 
 
 
Kecskemét, 2016. szeptember 22. 

 

 

 

 Szemereyné Pataki Klaudia   Dr. Határ Mária 
 polgármester jegyző 

 
 
 
ZÁRADÉK: 
A rendelet kihirdetése a mai napon a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján való 
kifüggesztéssel megtörtént. 
 
Kecskemét, 2016. szeptember 22. 
 
 

 Dr. Határ Mária 
             jegyző 
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1. melléklet a 16/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelethez 

 
 
 
„1. A Rendelet 2. mellékletében foglalt táblázat a következő 21. sorral egészül ki:” 
 

 A B C D E 

 MEGNEVEZÉS 
EGY 

MENNYISÉGI 
EGYSÉG 

I. II. III. 

ÖVEZET 
DÍJTÉTELEI 

21 Taxiállomás igénybevétele 
Ft/személygépkocsi/h

ó 
2161 
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2. melléklet a 16/2016. (IX.22.) önkormányzati rendelethez 
 

„4. melléklet a 6/2009. (I. 30.) önkormányzati rendelethez” 
 

Kecskemét megyei jogú város közterületein kialakított taxiállomások 
 

 A B C 

 Közterület megnevezése Taxiállomás helyének leírása 
Méret 

hosszúság/ 
szélesség 

1. Kossuth tér 
Kossuth tér 1-5. szám alatti épületek 

előtti parkolósáv területén 
(a 3457/2 helyrajzi számú ingatlanon) 

32×2,5 m 

2. Petőfi Sándor utca 

Páros oldali parkolósávban a Dobó 
István körúti körforgalmú csomópont 

előtti szakaszon 
(a 3197/3 helyrajzi számú ingatlanon) 

38×2,5 m 

3. Dobó István körút 

Páros oldali parkolósávban a 17/56 
helyrajzi számú ingatlan területén lévő 

parkoló útcsatlakozása előtti szakaszon 
(a 17/55 helyrajzi számú ingatlanon) 

32×2,5 m 

4. Nagykőrösi utca 
Nagykőrösi utca 2. szám alatti épület 

előtti parkolósáv területén 
(a 4085 helyrajzi számú ingatlanon) 

40×2,5 m 

5. Kodály Zoltán tér 

Vasútállomás épületével szemben lévő 
parkolósávban a kijelölt gyalogos-

átkelőhely előtti szakaszon 
(a 6148/1 helyrajzi számú ingatlanon) 

40×2,5 m 

6. Aradi vértanúk tere 

Irinyi utat és Világ utcát összekötő 
szervizúton az Akadémia körút 7-9/b. 

szám alatti épületek mögötti szakaszon 
(a 3791/72 helyrajzi számú ingatlanon) 

16×2,5 m 

7. 
Akadémia körutat és 

Lánchíd utcát összekötő út 

Akadémia körutat és Lánchíd utcát 
összekötő szervizúton a 3751/39 
helyrajzi számú ingatlan melletti 

szakaszon 
(a 3751/45 helyrajzi számú ingatlanon) 

28×2,5 m 

8. Noszlopy Gáspár park 

Autóbusz-pályaudvar melletti 
szervizúton a pályaudvar Bethlen körúti 

útcsatlakozását követő szakaszon 
(a 6141/5 helyrajzi számú ingatlanon) 

7×2,5 m 

 
 


