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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2021. szeptember 23.-i 

153. számú HATÁROZAT 

Maros megye szintjén, menetrend szerinti járatokkal végzett, megyei szállítási szolgáltatások 

delegálásának érdekébe hozott egyes intézkedésekre vonatkozóan 

 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 22166/11.08.2021. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Megyei Közszállítási Hatóság osztály szakjelentését, a Jogügyi Szolgálat jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve: 

- Az utólag módosított és kiegészített, az Európai Parlament és Bizottság 2007. október 23.-i, 

a vasúti és közúti utas szállítási közszolgáltatásra és a Bizottság 1191/69. és 1107/70. sz. 

Szabályzatainak (EGT) semmissé nyilvánítására vonatkozó, 1370/2007. sz. Szabályzat (ET) 

előírásait; 

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

személyszállítási közszolgálatok 92/2007. sz. törvény előírásait; 

- Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közhasznú közösségi 

szolgáltatások 51/2006. sz. Törvény előírásait; 

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

Kormányrendelet előírásait; 

- A 972/2007. sz. Szállításügyi miniszteri rendelettel jóváhagyott, a Helyi közszállítás végzés 

keretszabályzatának és a Helyi közszállítási szolgáltatások keret-feladatfüzetének az 

előírásait; 

- Az utólag módosított és kiegészített, a Közhasznú Közösségi Szolgáltatások 

Szabályozásának a Nemzeti Hatóságának az elnökének a 272/2007. sz. Rendeletével 

jóváhagyott, Helyi és megyei köz személyszállítási szolgáltatások árainak a 

meghatározására, kiigazítására és módosítására vonatkozó keretnormák 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 utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal 

átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. Törvény által szabályozott eljárások betartásával, 
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Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „d” betűelőírásai alapján, megerősítve az 

(5) bekezdés „m” betű és a 182. cikkely (1) bekezdés által,  

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, a Maros megye szintjén, menetrendszerinti járatokkal végzett, megyei 

közszállítási szolgáltatás ügyintézési módjának a meghatározására vonatkozó célszerűségi 

tanulmányt és a Maros megye települései között végzett, megyei szállítási közszolgálat keretében, 

az utas forgalom azonosítására és értékelésére és a helyi közösség mobilitási szükségleteire 

vonatkozó forgalom tanulmányt, amelyek az 1. és 2. mellékletekben találhatók. 

2. cikkely (1) Jóváhagyja, Maros megyében, menetrendszerinti járatokkal végzett, megyei köz 

személyszállítási szolgálat teljesítésének a szabályzatát, amely a 3. mellékletben található. 

(2) Jóváhagyja, Maros megyében, a 2022-2026-os időszakra vonatkozó, menetrendszerinti 

járatokkal végzett, megyei köz személyszállítási programot, amely a 4. mellékletben található. 

3. cikkely (1) Jóváhagyja, a delegált ügyintézést, mint a Maros megye szintjén, menetrendszerinti 

járatokkal végzett, megyei köz személyszállítási szolgálatok biztosításának a módját, a Maros 

megyében, a 2022-2026-os időszakra vonatkozó, menetrendszerinti járatokkal végzett, megyei köz 

személyszállítási program érvényességi idejére. 

(2) Meghatározza, a nyílt licitet, mint az (1) bekezdésben előírt ügyintézés delegálási szerződésnek 

az odaítélési eljárását. 

4. cikkely (1) Jóváhagyja, az 5. mellékletbe foglalt odaítélési dokumentációt és a Maros megyében, 

a 2022-2026-os időszakra vonatkozó, menetrendszerinti járatokkal végzett, megyei köz 

személyszállítási programba foglalt útvonalakra, a Maros Megye területi hatáskörébe tartozó, 

menetrendszerinti járatokkal végzett megyei köz személyszállítási szolgálat ügyintézés delegálási 

szerződés odaítélési eljárásának az elindítását. 

(2) A Maros Megyei Tanács Elnöke, elvégzi az (1) bekezdés által előírt dokumentációnak az 

esetleges módosításokat, amelyekre szükség van az Országos Közbeszerzési Hatóság által végzett 

ellenőrzések következtébe, az ellenőrzés által feltételezett határok között, felhatalmazva, hogy az 

érdekelt gazdasági egységek figyelmébe ajánlott, tisztázás és kiigazítás típusú közlemények útján 

történő, eligazításokat is bocsásson ki.  

5. cikkely Az 1-5 mellékletek a jelen határozat szerves részei. 

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

Igazgatóság – Megyei Közszállítási Hatóság Osztálynak, amely felel a végrehajtásáért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 
MEGYEI KÖZSZÁLLÍTÁSI HATÓSÁG 

 

  22166/11.08.2021. sz. 

IX B/1 akta 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Maros megye szintjén, menetrend szerinti járatokkal végzett, megyei szállítási szolgáltatások 

delegálásának érdekébe hozott egyes intézkedésekre vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási területi egységekben, a személyszállítási 

közszolgálat 92/2007. sz. Törvény 16. és 17. cikkely szerint, a megyei tanácsoknak kötelességük, az 

adminisztratív területeiken végzett közszállítási szolgálatnak a biztosítása, megszervezése, 

szabályozása, irányítása és ellenőrzése és a megyei szállítási közszolgálat ügyintézésének a 

delegálási szerződéseinek a megkötése. A megbízói ügyintézést, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, 51/2006. sz. Közhasznú közösségi szolgáltatások törvénye, előírásai 

szerint valósítják meg. 

Az Európai Parlament 1370/2007. sz. Szabályzat (ET) 5. cikkely (3) bekezdés szerint:„Bármely 

kompetens hatóság, amely a belső működtetőtől eltérő harmadik félhez folyamodik, a Közszolgálati 

szerződések odaítélését, egy kompetitív odaítélési eljárás alapján végzi, kivéve a (4), (5) és (6) 

bekezdésekben említett eseteket. Az elfogadott kompetitív odaítélési eljárás minden működtető 

számára nyitott, méltányos és betartja a diszkrimináció elleni és az átláthatóság elveit. Az ajánlatok 

megküldésének és az esetleges előszelektálási fázisnak következtében, az eljárás feltételezhet 

tárgyalásokat ezen elvek szerint, azzal a céllal, hogy megállapítsa az egyes speciális vagy komplex 

követelmények teljesítésének az optimális módját.” 

Ugyanakkor, betartva az 1370/2007. sz. Szabályzat (ET) 7. cikkely (2) bekezdés előírásait, a Maros 

Megyei Tanács közzétette az Európai Unió Hivatalos Közlönyében, ezen normatív jellegű okirat 

által előírt információkat, legalább egy évvel a Megyei közszállítási programnak, utas szállítási 

közszolgálat ügyintézésének a delegálási szerződéseinek az odaítélésének a kompetitív eljárásán 

való részvételi meghívójának az indítványozása előtt, program, amely 2022.01.01-től lép érvénybe. 

Az utas szállítási közszolgálatok ügyintézésének a delegálási szerződéseinek az odaítélésének az 

érdekébe, a Maros Megyei Tanács, tanácsadási szolgáltatást szerződtetett, az utas forgalom 

azonosítására és értékelésére és a helyi közösségek mobilitási szükségleteire vonatkozó 

Forgalom/mobilitási tanulmány és a megyei szállítási szolgáltatás delegálásának a célszerűségi 

tanulmányának az összeállításának az érdekébe, a Maros megye települései között, 

menetrendszerinti járatokkal biztosított, köz személyszállítási program elkészítéséért, amelyek a 

2022-2026-os időszakra érvényes, Maros megye települései között, menetrendszerinti járatokkal 

biztosított, köz személyszállítási programnak, az Utas szállítási közszolgálatának az ügykezelésének 

a delegálási szerződéseinek az odaítélési dokumentációjának az alapját képezik. 
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Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási területi egységekben, a személyszállítási 

közszolgálat 92/2007. sz. Törvény 23^1. cikkely előírásai szerint, utas szállítási szolgáltatások 

delegálási szerződéseinek az odaítélési dokumentációját, a szállítási hatóság állítja össze és a 

megyei tanács határozatával hagyják jóvá. 

Ebben a kontextusban, figyelembe véve a törvény által meghatározott feladatköröket, szükség van 

egy határozatnak az elfogadására, amelynek a szabályozási tárgya, a Menetrendszerinti járatokkal 

biztosított, megyei köz személyszállítási szolgáltatás végzésének a szabályzata, a 2022-2026-os 

időszakra, Maros megye települései között, menetrendszerinti járatokkal biztosított, köz 

személyszállítási programnak, a menetrendszerinti járatokkal biztosított, megyei köz 

személyszállítási szolgáltatások biztosításának módjaként az ügyintézés delegálása és az odaítélési 

eljárás, az odaítélési dokumentáció, a menetrendszerinti járatokkal biztosított megyei köz 

személyszállítási szolgáltatások feladat füzete, az Utas szállítási megyei közszolgáltatások 

ügyintézésének a delegálási szerződései. 

Következésképpen, alávetjük elemzésre és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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