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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2021. május 27.-i 

90. számú HATÁROZAT 

A Menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás megyei programjába foglalt 2 

útvonal útvonallicenceinek, meghatározott időre való odaítélésére vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 13360/20.05.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Megyei Közszállítási Hatóság 13443/21.05.2021. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

13486/21.05.2021. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve: 

- Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási területi egységek személyszállítási 

közszolgálatainak a 92/2007. sz. Törvény előírásait; 

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

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

egyes intézkedéseknek, a meghatározására vonatkozó 2021. 03. 25.-i 55. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat előírásait; 

Tekintettel, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2021. 04 28.-i 151. sz. Rendeletével kinevezett, 

ajánlat kiértékelő bizottság által készített, 2021. 04. 28.-i 11496. sz. Eljárási jelentésre,  

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” 

betűvel, és a 182. cikkely (1) bekezdés előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja, a 2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal végzett 

térítésköteles közszemélyszállítás megyei programba foglalt 2 útvonalra vonatkozó, útvonal 

licenceknek az odaítélését, meghatározott időre, a szolgáltatás ügyintézési delegálási szerződésének, a 

versenyképes eljárással való, megkötésének az eljárásának a lezárási dátumáig, de nem több mint 2021. 

december 31-ig, amint következnek: 

a) 096 Dicsőszentmárton – Magyarkirályfalva, a TAR S.A. közúti szállítást végző cégnek; 

b) 062 Marosvásárhely – Galambod, a KARINCON S.R.L. közúti szállítást végző cégnek. 
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2. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatósága keretében működő 

Megyei Közszállításügyi Hatósággal, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

  13360/20.05.2021. sz. 

IX. B/1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás megyei programjába 

foglalt 2 útvonal útvonallicenceinek, meghatározott időre való odaítélésére vonatkozóan 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatási területi egységek személyszállítási 

közszolgálatainak a 92/2007. sz. Törvény 16. cikkely előírásai szerint, a megyei tanácsok kötelesek 

biztosítani, megszervezni, szabályozni, irányítani és ellenőrizni a saját adminisztratív területükön 

lebonyolított szállítási közszolgáltatást, többek között a feladatkörükhöz tartozik a szállítási 

útvonalak és programok időszakos aktualizálása, a lakosság utazási igényei szerint. 

Tekintettel, a 70/2020. sz. Sürgősségi Kormányrendelet szerint, Maros megyében, a megyei 

közszemélyszállításnak, menetrend szerinti járatokkal való, folytatólagos biztosításának az 

érdekébe, egyes intézkedéseknek, a meghatározására vonatkozó 2021. 03. 25.-i 55. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatra, a Maros Megyei Tanács megszervezte, a megyei útvonalaknak, 

amelyekről lemondtak a közúti szállítást végzők, valamint azokra az útvonalaknak. amelyekre nem 

nyújtottak be meghosszabbítási kérelmet, az odaítélési eljárását, meghatározott időre, a szolgáltatás 

ügyintézési delegálási szerződésének, a versenyképes eljárással való, megkötésének az eljárásának a 

lezárási dátumáig, de nem több mint 2021. december 31-ig. 

Az értékelési kritériumok és a pontozási metodológia szerint, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 

2021. április 22.-i 151. sz. Rendeletével kinevezett, ajánlat értékelő bizottság által készített 

2021.04.28.-i 11496. sz. Eljárási jelentéssel, a következő szállítás végzőket nyilvánították 

nyerteseknek: 

1). TAR S.A., a 096 Dicsőszentmárton – Magyarkirályfalva útvonalra. 

2). KARINCON S.R.L., a 062 Marosvásárhely – Galambod útvonalra. 

Az érvényes jogi rendelkezések szerint, az útvonal licencek odaítélése megyei tanács határozattal 

történik, ezért javasoljuk az útvonal licencek odaítélését, meghatározott időre, a fennebb említett két 

közúti szállító részére. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc
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