
KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

7/2021. (II. 26.)   

önkormányzati rendelete 

 

a közterület használatáról szóló 19/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Komló Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések 

hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) kormányrendelet 1. §-a alapján alkalmazandó, a 

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi 

CXXVIII. törvény 46. § (4) és 86. § (3) bekezdései szerint, a személyszállítási szolgáltatásokról 

szóló 2012. évi XLI. törvény 49. § (3) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

A közterület használatáról szóló 19/2011. (VI.24.) önkormányzati rendelet (a 

továbbiakban: Rendelet) bevezető része helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„Komló Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

biztosított eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a 13. § tekintetében a mozgóképről szóló 

2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a 14. § tekintetében 

a nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes 

szabályairól szóló 1999. évi XLII. törvény 2/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás 

alapján, a 15. § tekintetében a személyszállítási szolgáltatásokról szóló 2012. évi XLI. törvény  

49. § (3) b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:” 

 

 

2. § 

A Rendelet 8. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép: 

 

„(1) Közterület-használat határozott időre, de legfeljebb öt évre vagy meghatározott feltétel 

bekövetkezéséig engedélyezhető. A legfeljebb öt évre szóló határozott időre vonatkozó 

feltétel alól a taxiállomással kapcsolatos közterület-használat jelent kivételt.” 

 

3. § 

A Rendelet a következő 11. alcímmel és 15. §-sal egészül ki: 

 

„11. Taxiállomás igénybevételének a rendje 

15. § 

 

(1) A mindenkori taxiállomás helyszínét a Komlói Rendőrkapitányság előzetes véleményét 

kikérve a Városgondnokság jelöli ki a KRESZ szabályainak megfelelően.  

 

(2) A taxiállomáson kizárólag az arra kiadott közterület-használati engedéllyel rendelkező 

személytaxi gépkocsival, érkezési sorrendben szabad várakozni utasfelvétel céljából. 

 

(3) Mindenkor legfeljebb 13 db személytaxi gépkocsira adható ki közterület-használati 

engedély olyan kérelmező részére, akinek a tevékenységi engedélyében Komló Város 

közigazgatási területe is beletartozik. Ez esetben a közterület-használati engedély 



határozatlan időre, de legfeljebb az engedélyes tevékenységi engedélyének érvényességi 

idejére vagy a tevékenységi engedély visszavonásáig szólhat. 

 

 

4. § 

Ez az önkormányzati rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

 

5. § 

E rendelet rendelkezéseit az e rendelet hatálybalépésekor folyamatban lévő eljárások során is 

alkalmazni kell. 

 

 

Komló, 2021. február 26. 

 

 

Polics József 

polgármester 

dr. Vaskó Ernő 

címzetes főjegyző 

 

 

 

 

 

 


