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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2021. március 25.-i 

55. számú HATÁROZAT 

A 70/2020. sz. Sürgősségi Kormányrendelet szerint, Maros megyében, a megyei köz-

személyszállításnak, menetrend szerinti járatokkal való, folytatólagos biztosításának az érdekébe, 

egyes intézkedéseknek, a meghatározására vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2021. 03. 19.-i 7612. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Gazdasági igazgatóság – Közszolgálati megyei hatóság osztály szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat 

jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve: 

- Az utólag módosított, a SARs-CoV-2 koronavírus elterjedése által meghatározott 

epidemiológiai helyzet kontextusában, 2020. május 15.-i dátummal kezdődőleg, egyes 

intézkedések szabályozására, az Adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Törvény, az 

1/2011. sz. Nemzeti oktatási törvény, valamint más normatív jogszabálynak a módosítására 

és kiegészítésére vonatkozó 70/2020. sz. Sürgősségi Kormányrendelet előírásait; 

- Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási területi egységek területén történő 

személyszállítási közszolgálatok 92/2007. sz. törvény előírásait; 

- Az utólag módosított és kiegészített, 1/2011. sz. nemzeti oktatási törvény előírásait; 

- A szükségállapot idejére, a szállítás terén, a COVID-19 terjedésének a megelőzésére 

vonatkozó intézkedésekre és szabályokra vonatkozó 1082/97/1112/2020. sz., szállításügyi, 

infrastruktúra és kommunikációs miniszteri, belügyminiszteri és egészségügy miniszteri 

közös rendelet előírásait; 

- A közigazgatási területi egységek keretében, autóbusszal, trolibusszal és/vagy villamossal 

végzett, személyszállítási közszolgálat ügyintézésének a delegálási eljárása keretében 

használandó standard dokumentumokra és keretszerződésekre vonatkozó 131/1401/2019. 

sz., a Közhasznú Közösségi Szolgáltatásokat Szabályozó Országos Hatóságnak és a 

Közbeszerzési Országos Ügynökségnek a közös rendeletének az előírásait; 

- Az utólag módosított és kiegészített, a 2008. 03. 27.-i 46. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozattal jóváhagyott, Maros megyében, menetrendszerinti járatokkal biztosított, megyei 

köz-személyszállítási szolgáltatás végzés szabályzatának az előírásait; 

- Az utólag módosított és kiegészített, a 2008. 03. 27.-i 46. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozattal jóváhagyott, (Maros megyében, menetrendszerinti járatokkal biztosított, 

megyei köz-személyszállítási szolgáltatás végzés szabályzatának a melléklete) Maros 

megyében, menetrendszerinti járatokkal biztosított, megyei köz-személyszállítási 

szolgáltatás feladat füzetének az előírásait; 
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- Az utólag módosított és kiegészített, a 150/2012. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal 

jóváhagyott, a 2013 – 2023-as időszakra, a menetrendszerinti, térítésköteles közúti megyei 

szállítási program előírásait, amelyet jogilag meghosszabbítottak 2023. június 30.-ig. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal 

átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. Törvény 7. cikkely (13) bekezdés előírásait tekintetbe véve, 

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

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „d” betű, megerősítve az (5) bekezdés „m” 

betű által, valamint a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján,  

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a menetrendszerinti megyei köz-személyszállítási szolgáltatás ügyintézési 

megbízói szerződéseinek az odaítélésének a megkezdését, Maros Megye fennhatóságának a 

területén, a 2013 – 2023-as időszakra, a menetrendszerinti, térítésköteles közúti megyei szállítási 

programban nem működtetett útvonalakra, az 1. sz. Mellékletbe foglalt odaítélési dokumentáció 

feltételei szerint, meghatározott időre, a kompetitív eljárással végzett közszolgálati szerződések 

megkötési eljárásainak a lezárási dátumáig, de nem tovább, mint 2021. december 31-ig. 

2. cikkely Jóváhagyja, Maros Megye fennhatóságának a területén, a menetrendszerinti megyei köz-

személyszállítási szolgáltatás ügyintézési megbízói szerződés tartalmát, a 2. sz. Melléklet szerint, 

szerződés, amelyet azon útvonal licencek alapján kötnek meg, amelyek 2020. április 1.-én 

érvényesek voltak az illető útvonalakra, meghatározott időre, a kompetitív eljárással végzett 

közszolgálati szerződések megkötési eljárásainak a lezárási dátumáig, de nem tovább, mint 2021. 

december 31-ig. 

3. cikkely Meghatalmazza a Maros Megyei Tanács Elnökét, hogy aláírja a jelen határozat 2. 

cikkelye szerint jóváhagyott megbízói szerződéseket. 

4. cikkely Az 1-2 mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

5. cikkely Jelen határozatot közlik, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Gazdasági 

Igazgatóság – Megyei Közszállítási Hatóság Osztálya 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 

 

 

 

7612/19.03.2021. sz.  

_____ akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A 70/2020. sz. Sürgősségi Kormányrendelet szerint, Maros megyében, a megyei köz-

személyszállításnak, menetrend szerinti járatokkal való, folytatólagos biztosításának az érdekébe, 

egyes intézkedéseknek, a meghatározására vonatkozóan 

 

Az utólag módosított, a SARs-CoV-2 koronavírus elterjedése által meghatározott epidemiológiai 

helyzet kontextusában, 2020. május 15.-i dátummal kezdődőleg, egyes intézkedések szabályozására, 

az Adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Törvény, az 1/2011. sz. Nemzeti oktatási törvény, 

valamint más normatív jogszabálynak a módosítására és kiegészítésére vonatkozó 70/2020. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 66. cikkely (1) bekezdés előírásai szerint – ”A menetrendszerinti 

járatokkal történő megyei közúti személyszállítás, 2021. 12. 31.-ig, a 34/2020. sz. Törvénynek, 

Románia Hivatalos Közlönyében való közzétételének a dátumán érvénybe levő megyei szállítási 

programok és licencek alapján fog történni.” 

Ami a megyei közszemélyszállításnak, menetrendszerinti járatokkal való biztosítását illeti, a 

70/2020. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 66. cikkely (2) bekezdése, a következőket írja elő: 

”A megyei tanácsok, ügyintézési megbízói szerződéseket fognak kötni, a megyei köz-

személyszállításnak, menetrend szerinti járatokkal való, folytatólagos biztosításának az érdekébe, a 

közszolgálati szerződések megkötési eljárásainak a befejezési dátumáig történő érvényességgel, az 

utólagos módosított és kiegészített, a vasúti és közúti utas szállítási közszolgálatra és a Tanács 

1.191/69. sz. és 1.107/70. sz. Szabályzat (CEE) semmissé nyilvánítására vonatkozó, az Európai 

Parlament és az Európa Tanács 2007. október 23.-i 1.370/2007. sz. Szabályzata (CE) szerint, de 

nem tovább mint 2021. 12. 31., azokkal a szállítás szolgáltatokkal, amelyeknek meg van az illető 

útvonalra érvényes útvonallicencük, a 34/2020. sz. Törvénynek, Románia Hivatalos Közlönyében 

való közzétételének a dátumán.” 

A rájuk háruló feladatkörök gyakorlásakor, a megyei tanácsoknak kompetens hatósági minőségük 

van és kell, hogy biztosítsák a szükséges keretet, a térítés köteles közúti személyszállítás 

elvégzésének az érdekébe,, a megye helységei között történő menetrendszerinti szolgáltatásokkal, 

az utólag módosított és kiegészített, 92/2007. sz. a közigazgatási területi egységek területén történő 

személyszállítási közszolgálatok törvénye, 16. cikkely (3) bekezdés szerint. 

Az előbb bemutatott megfontolásokhoz viszonyítva és figyelembe véve a teljes törvényes keretet, 

illetve a diákok szállítására vonatkozó normatív jellegű jogszabályokat, valamint a szükségállapot 

idejére, a szállítás terén, a COVID-19 terjedésének a megelőzésére vonatkozó intézkedésekre és 

szabályokra vonatkozó előírásokat, javasoljuk a következőknek a jóváhagyását: 

- a menetrendszerinti járatokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatás 

ügyintézésének a megbízói szerződésének, a kompetitív eljárással végzett közszolgálati 
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szerződések megkötési eljárásainak a lezárási dátumáig, de nem több mint 2021. december 

31-ig, amelyet azon szállításműködtetőkkel kötnek meg, amelyeknek van érvényes, a 

megyei szállítási programba foglalt útvonalra érvényes útvonallicencük és a Maros megyei, 

menetrendszerinti megyei köz-személyszállítási szolgáltatásokért, a közúti 

szállításműködtetők által használt utazási díjaknak a jóváhagyása. 

- a kompetitív eljárással végzett közszolgálati szerződések megkötési eljárásainak a lezárási 

dátumáig, de nem több mint 2021. december 31-ig, a 2013 – 2023-as időszakra, a 

menetrendszerinti, térítésköteles közúti megyei szállítási programban, a megyei útvonalak 

odaítélési eljárásának, Maros Megye területén, a szállítás folytonosságának a biztosításának 

az érdekébe. 

Figyelembe véve a fennebb bemutatottakat, alávetjük elemzésre és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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