
Kiskunhalas Város Önkormányzata 
Kiskunhalas 
Hősök tere 1. 
77/523-100      -     77/523-146 

K  É  R  E  L  E  M 
taxiállomás használati jogosultságának 

megállapítására 

Illetékbélyeg 
3000,- Ft 

(benyújtáskor kérem 
felragasztani) 

 

 

Kérelmező adatai 
Név:  Székhely:  

Adóazonosító száma:  
Levelezési cím*:  
Telefonszám, e-mail cím:  
*Amennyiben nem egyezik a székhellyel, vagy címmel. 
 

Kérelmezett taxigépjármű forgalmi rendszáma:  
 

Tevékenységre feljogosító okirat **:  

MEGNEVEZÉSE SZÁMA ÉRVÉNYESSÉGE 

Vállalkozói igazolvány   

Taxiengedély   

Igazolólap   

Vezetői igazolvány taxi gépjárműhöz   

 
** Pl: cégkivonat, cégbejegyzés, működési engedély, vállalkozói igazolvány, illetve taxigépkocsi igazoló lapja 
 
 

 
Jogosultság kezdete: 201... ……... ....  naptól    –   határozatlan időre       
 

Tervezett tevékenység, eszközök, értékesíteni kívánt termék: személyszállító taxiszolgáltatás,  
 
Kérelmező tudomásul veszi, hogy: 
Kiskunhalas Város Önkormányzata a taxi szolgáltatást végző gépjárművek várakozására taxiállomást bocsát 
rendelkezésre. 
A jogosultság engedélyezésével kapcsolatos I. fokú hatósági feladatokat Kiskunhalas város polgármestere látja 
el. 
A kérelemhez mellékelni kell a vállalkozói igazolvány, illetve gazdasági társaság cégkivonatának másolatát, taxi 
igazoló lapot. 
A jogosultsággal rendelkező, a taxiállomást a kihasználtság függvényében veheti igénybe és ezért rendelkezésre 
állási díjat kell fizetnie, melyet e rendelet 1. számú melléklete szabályoz. 
Meg kell tagadni a jogosultság biztosítását amennyiben a kérelmező a tevékenység végzésére nem jogosult, vagy 
a feljogosító iratokat a kérelemhez felkérésre sem csatolja.  
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. 
Az a szolgáltató, aki a taxiállomást jogosultság nélkül veszi igénybe szabálysértést követ el. A szabálysértés 
tetten ért elkövetőjét a közterület felügyelő helyszíni bírsággal sújthatja. 
A taxiállomást csak személyszállítást végző taxigépkocsik – utasfelvétel céljából történő – várakozására lehet 
használni. Más járművek a taxiállomást sem megállás, sem várakozás céljára nem használhatják. 
 

Mellékletek: 
Tevékenységre feljogosító okirat másolata, Pl: cégkivonat, cégbejegyzés, működési engedély, vállalkozói 
igazolvány, illetve taxigépkocsi igazoló lapja  
Kérelmező nevében eljáró részére – kérelmező által kiállított – írásos meghatalmazás. 
 
Kiskunhalas, 201….. …... …….. 
 
 
 
…………………………………....…..  ………………………………………..       ..……………………………….. 

     kérelmező                 átvevő                                              ügyintéző  


