Kiskunhalas Város Önkormányzat
Képviselő testületének
20/2010. (XII.01.) önkormányzati rendelete
a közterület-használat szabályozásáról szóló
28/2004. (VI.02) számú rendelet
módosításáról
Kiskunhalas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alkotmány 44/A. § (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében a helyi önkormányzatokról szóló
1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, 16.§ (1)
bekezdésben kapott felhatalmazás alapján eljárva a következőket rendeli el:
1.§
Kiskunhalas város Önkormányzat Képviselő-testületének a közterület-használat
szabályozásáról szóló 28/2004. (VI. 02.) számú rendelete (továbbiakban Rendelet) az alábbi
8/A §-al egészül ki:
Taxiállomás használatának szabályai
(1) Kiskunhalas Város Önkormányzata a taxi szolgáltatást végző gépjárművek várakozására
taxiállomást bocsát rendelkezésre.
(2) A jogosultság engedélyezésével kapcsolatos I. fokú hatósági feladatokat Kiskunhalas
város polgármestere látja el.
(3) A kérelemhez mellékelni kell a vállalkozói igazolvány, illetve gazdasági társaság
cégkivonatának másolatát, taxi igazoló lapot.
(4) A jogosultsággal rendelkező, a taxiállomást a kihasználtság függvényében veheti igénybe
és ezért rendelkezésre állási díjat kell fizetnie, melyet e rendelet 1. számú melléklete
szabályoz.
(5) Meg kell tagadni a jogosultság biztosítását amennyiben a kérelmező a tevékenység
végzésére nem jogosult, vagy a feljogosító iratokat a kérelemhez felkérésre sem csatolja.
(6) Meg kell vonni a jogosultságot amennyiben arról a tevékenységére jogosult lemond, vagy
amennyiben a szolgáltatási tevékenységre való jogosultsága bármely okból megszűnik és
erről a hatóság tudomást szerez, tovább ha a rendelkezésre állási díjat felszólítás ellenére
sem fizeti meg.
(7) Az a szolgáltató, aki a taxiállomást jogosultság nélkül veszi igénybe szabálysértést követ
el. A szabálysértés tetten ért elkövetőjét a közterület felügyelő helyszíni bírsággal sújthatja.
(8) A taxiállomást csak személyszállítást végző taxigépkocsik - utasfelvétel céljából történő várakozására lehet használni. Más járművek a taxiállomást sem megállás, sem várakozás
céljára nem használhatják.
2.§
A Rendelet 15.§-a következő q) ponttal egészül ki:
q) Közterületi taxiállomás: az önkormányzat vagy az önkormányzat engedélye alapján
létesített olyan taxiállomásként jelölt várakozó hely, ahol az önkormányzat
más
jogszabályban meghatározott
engedéllyel rendelkező személytaxi szolgáltatást végző
gépjárművek rendeltetésszerű használata során azok várakozására lehetőséget biztosít.

3. §
A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.
4. §
Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.
alkalmazni.

Rendelkezéseit 2011. január 1-től kell

Kiskunhalas, 2010. november 29.

Gyovai István
polgármester
A rendelet kihirdetésének időpontja: 2010. december 01.

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

Dr. Ferenczi Mária
jegyző

1. számú melléklet
a 28/2004. (VI.02) rendelethez
közterület-használat megnevezése és a használatáért fizetendő díj mértéke
a., A közterület fölé 10 cm-en túl benyúló kirakatszekrény, üzleti védőtető (előtető),
ernyőszerkezet, fényreklám, konzolos cégér, cég-, és címtábla, reklámtábla, mobil
reklámtábla, reklámozási célú alapzatos zászlórúd
371,- Ft/m2/hó + ÁFA
1 m2 alatti méret esetén
371,- Ft/m2/hó + ÁFA
b,. Árusító- és egyéb fülke rendezvények idejére
63,- Ft/m2/nap
c., A rendelet 3. § (2) bekezdés m., és n., pontjában feltüntetett járművek tárolása:
1.223,- Ft/db/nap
d,. Erősáramú vagy közvilágítási oszlopokra szerelhető 2 oldalas fix reklámtáblák, sétányok,
gyalogutak mellett elhelyezhető állótáblák, álló vagy falra szerelhető vitrines táblák,
járdamatrica
1.223,- Ft/m2/hó + ÁFA
1 m2 alatti méret esetén

1.223,- Ft/db/hó + ÁFA

Lábon álló fix reklámtáblák (2. számú melléklet a., és b., pontja):
6 m2 reklámfelületű tábla
4 m2 reklámfelületű tábla
2 m2 reklámfelületű tábla

7.255,- Ft/hó + ÁFA
4.842,- Ft/hó + ÁFA
2.414,- Ft/hó + ÁFA

e., szerencsejáték ládák, közterületre kihelyezett automaták
1.223,- Ft/db/hó
f., Építési munkával kapcsolatban
- állvány

4,- Ft/m2/nap

- építőanyag

63,- Ft/m2/nap

g., Idényjellegű árusítás - jogszabályban engedélyezett árucikkre
247,- Ft/m2/nap

h., Alkalmi árusítás- és kiárusítás, kézből történő mozgóárusítás (jogszabályban engedélyezett
termékek) javító és szolgáltató tevékenység
495,- Ft/m2/nap
i., Film és televízió felvétel, filmvetítés, ha az a gyalogos közlekedést korlátozza
66,- Ft/m2/nap
j.,
193,- Ft/m2/nap

k., Kiállítás, vásár, alkalmi vásár
l., Mutatványos tevékenység

124,- Ft/m2/nap

m., Kifeszített transzparens

454,- Ft/m2/ + ÁFA/nap

n., Mozgóárusítás/mozgóbolt
(3) járművel történő árusítás
662,- Ft/nap/jármű
1.990,- Ft/hét/jármű
6.633,- Ft/hó/jármű
66.325,- Ft/év/jármű
(4) gépjárművel történő árusítás
1.328,- Ft/nap/jármű
3.980,- Ft/hét/jármű
13.266,- Ft/hó/jármű
132.651,- Ft/év/jármű
o., Járműkiállítás, értékesítés
(1) kerékpár, motorkerékpár

662,- Ft/db/nap

(2) egyéb jármű

1.328,- Ft/db/nap

p., Áru, vagy árubemutatásra, értékesítésére szolgáló tárgy elhelyezése, marketing-hostess
tevékenység
247,- Ft/m2/nap
q., Mutatványos tevékenység, kiállítás, vásár alkalmi reklámhordozói 1-5 napra:
2.652- Ft/nap
r., Sport-, kulturális és ünnepi rendezvények, szabadtéri színház, tűzijáték
132,- Ft/m2/nap

s., Zöldfelület jelen mellékletben felsoroltaktól eltérő célú igénybevétele
495,- Ft/m2/nap
t., Közterületen elhelyezett kamera
3.980,- Ft/kamera/hó
a) egy hónapnál rövidebb időre
132,- Ft/kamera/nap
u., A mellékletben fel nem sorolt tevékenység végzése
kereskedelmi jellegű tevékenység
nem kereskedelmi jellegű tevékenység
amennyiben a terület nem állapítható meg

247,- Ft/ m2/nap
132,- Ft/ m2/nap
662,- Ft/nap

v., Taxiállomás rendelkezésre állási díja
10.000,-Ft + ÁFA /év

