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2019. november 28.-i 

155. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított és kiegészített, 150/2012. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, 

a Menetrend szerinti járatokkal megvalósított közúti személyszállítás, 2013-2019-es időszakra 

vonatkozó, megyei programjának az érvényességének a meghosszabbítására vonatkozóan  

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 30545/21.11.2019. sz. Jóváhagyási 

beszámolóját, a Megyei Közszállítási Hatóság Osztály szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve: 

- a személyszállítás területén, egyes normatív jellegű okiratoknak a módosításáról és 

kiegészítéséről szóló 51/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet X. cikkely (1) bekezdés; 

- az utólag módosított és kiegészített, a közúti szállításra vonatkozó 27/2011. sz. 

Kormányrendelet 3. cikkely 6
1
 pont előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés f) betű és a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásai alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Tudomásul veszi, az utólag módosított és kiegészített, 150/2012. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozattal jóváhagyott, a Menetrend szerinti járatokkal megvalósított közúti 

személyszállítás, 2013-2019-es időszakra vonatkozó, megyei programjának az érvényességének, 

2023. június 30.-ig való jog szerinti meghosszabbítását. 

2. cikkely A jelen határozatnak az elfogadásának a dátumától, az utólag módosított és kiegészített, 

150/2012. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, a Menetrend szerinti járatokkal 

megvalósított közúti személyszállítás, 2013-2019-es időszakra vonatkozó, megyei programjának a 

megnevezése módosul és a következő lesz a tartalma: „2013-2023-as időszakra, költségtérítés 

ellenében végzett, menetrendszerinti megyei közúti személyszállítási program”. 

3. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács keretében működő, Megyei 

közszállítási Hatóságnak, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

  30545/21.11.2019. sz. 

VI D/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az utólag módosított és kiegészített, 150/2012. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott, 

a Menetrend szerinti járatokkal megvalósított közúti személyszállítás, 2013-2019-es időszakra 

vonatkozó, megyei programjának az érvényességének a meghosszabbítására vonatkozó 

határozattervezethez 

 

A személyszállítás területén, egyes normatív jellegű okiratoknak a módosításáról és kiegészítéséről 

szóló 51/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet X. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint, a jelenlegi 

megyei szállítási programoknak és menetrend szerinti járatokkal megvalósított közúti 

személyszállítás útvonal engedélyeinek az érvényességét, megyei szinten, meghosszabbították 

2023.06.30.-ig. 

Hasonlóan, az 51/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendeletnek az érvénybe lépésével egy időben, a 

megyei forgalmú menetrendszerinti járatokkal végzett közszemélyszállításra vonatkoznak, az utólag 

módosított és kiegészített, 27/2011. sz. Kormányrendeletnek a rendelkezései, kiemelve azt a 

közszolgálatok szférája alól és belefoglalva a kereskedelmi rendszer alá, pénz ellenébe végzett 

közúti személyszállítás menetrendszerinti szolgáltatással, megnevezéssel. 

Az előbb bemutatott indokolásokhoz viszonyítva, a következőket javasoljuk: 

- az utólag módosított és kiegészített, 150/2012. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal 

jóváhagyott, a Menetrend szerinti járatokkal megvalósított közúti személyszállítás, 2013-

2019-es időszakra vonatkozó, megyei programjának az érvényességének, 2023. június 30.-ig 

való meghosszabbításának a megállapítása; 

- a „Menetrend szerinti járatokkal megvalósított közúti személyszállítás, 2013-2019-es 

időszakra vonatkozó, megyei program” szállítási programnak a megnevezésének a 

megváltoztatása, a „2023.06.30.-ig érvényes, költségtérítés ellenében végzett közúti 

személyszállítás menetrendszerinti szolgáltatással, megyei programra”, mivel az 

érvényben levő törvényes rendelkezések szerint, a megyei személyszállításnak, 

kereskedelmi rendszerű szállítási tulajdonságai vannak és már nem számítják 

közszolgálatnak. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, alávetjük elemzésre és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc 
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