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MAROS MEGYEI TANÁCS  

 

TERVEZET 

 

2017. december 21.-i 

___. számú HATÁROZAT 

 

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez 

szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanács Elnökének a 27.645/15.12.2017. sz. Indokolását, a Megyei Szállításügyi 

Hatóság Osztályának a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve: 

- az utólag módosított és kiegészített a helyi közszállítási szolgáltatásokra vonatkozó 92/2007. sz. 

Törvény, 

- az utólagosan módosított és kiegészített a helyi közszállítási szolgáltatásokra vonatkozó 92/2007. sz. 

törvény alkalmazási normáit jóváhagyó 353/2017. sz. belügyi és közigazgatási reformért felelős 

miniszteri rendelet, rendelkezéseit, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

2015/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés f) betűjének, összevetve a 97. cikkellyel (1) bekezdés 

előírásainak alapján, 

határoz: 

1. cikkely (1) Jóváhagyja 8 útvonalengedély odaítélését a megyei személyszállítási közszolgálat 

menetrend szerinti különjáratokkal történő ellátása céljából, a jelen határozat szerves részét képező 

mellékletnek megfelelően. 

(2) Az útvonalengedélyek és az ezekhez tartozó feladatfüzetek kibocsátására csak azután kerül sor, 

miután bemutatták a helyhatóságok szállításügyi szakosztályai vagy szolgálatai által kiállított 

véleményezéseket a szállított személyek fel- és leszállásához használt megállókra, a törvényes 

rendelkezések betartásával. 

2. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács Gazdasági Igazgatósága keretében működő 

Megyei Szállításügyi Hatósággal. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

JEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

 

  27645/15.12.2017. sz. 

VI D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

Menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei köz-személyszállítási szolgáltatások 

kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az odaítélésére vonatkozó 

határozattervezethez   

 

A 92/2007. sz. törvény és a 353/2007. sz. M.I.R.A. Rendelettel jóváhagyott alkalmazási normák 

rendelkezései szerint, az Oprea Claudiu Egyéni Vállalat, a SC Transport Local SA, a SC Pepinia 

Impex SRL, a SC Globus SRL és a SC Adeea Prodcom SRL, szállító cégek, a szállítási szolgáltatás 

megrendelőivel megkötött szerződések alapján, kérelmezték a menetrend szerinti különjáratokkal 

végzett közszállításhoz szükséges útvonalengedélyek odaítélését, a következő útvonalakra: 

- 1) Cikmántor – Szásznádas – Segesvár  

(a I.I.Oprea Claudiu 23742/06.11.2017. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál)  

- 2) Gyulakuta – Szováta  

(a SC Transport Local SRL 25996/29.11.2017. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei 

Tanácsnál) 

- 3) Alsóköhér – Szováta  

(a SC Pepinia Impex SRL 25998/29.11.2017. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál) 

- 4) Mezősámsond – Mezőménes – Galambod – Marosszentanna  

(a SC Globus SRL 26141/04.12.2017. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál) 

- 5) Uzdiszentpéter – Strinatanya – Mezőszentmárton – Marosszentanna     

(a SC Globus SRL 26143/04.12.2017. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál) 

- 6) Szabéd – Mezőrücs – Mezőcsávás – Marosszentanna  

(a SC Globus SRL 26140/04.12.2017. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál) 

- 7) Görgényüvegcsűr – Székes – Nagyernye – Marosszentanna  

(a SC Globus SRL 26139/04.12.2017. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei Tanácsnál) 

- 3) Kerelőszentpál – Oláhsályi – Dicsőszentmárton  

(a SC Adeea Prodcom SRL 26379/05.12.2017. sz. alatt iktatott kérelme a Maros Megyei 

Tanácsnál) 
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Az útvonalengedélyek és a feladatfüzetek kibocsátására a Maros Megyei Tanács útvonal-odaítélésre 

vonatkozó határozata alapján kerül sor, a helyi közszállítási szolgáltatásokra vonatkozó 92/2007. sz. 

törvény alkalmazási normáit jóváhagyó 353/2007. sz. M.I.R.A. Rendeletének 35. cikkelyének (1) 

bekezdésének az előírásainak megfelelően, miután bemutatják a helyi vagy megyei közigazgatási 

hatóságok szállításügyi szakosztályai vagy szolgálatai által kiállított véleményezéseket, a szállított 

személyek fel- és leszállásához használt megállókra. 

Következésképpen, az utólag módosított és kiegészített 92/2007. sz. törvény 17. cikkely (1). 

bekezdés p) betűjének és a 92/2007. sz. törvény alkalmazási normáinak 31. cikkely 2. bekezdés 

előírásai alapján, javasoljuk jóváhagyásra a menetrend szerinti különjáratokkal végzett megyei 

köz-személyszállítási szolgáltatások kivitelezéséhez szükséges egyes útvonalengedélyeknek az 

odaítélését, a mellékelt határozattervezet szerint. 

 

ELNÖK  

Péter Ferenc
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