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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

2018. április 26.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási megyei programba foglalt 2 

útvonalhoz, amelyekről a korábbi szállítást végzők lemondtak, tartozó útvonalengedélyeknek az 

odaítélésére vonatkozóan 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 8735/20.04.2018. sz. indokolását, a Megyei 

Szállításügyi Hatóság Osztály szakjelentését, a Jogi Szolgálatnak a jelentését és 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, 

- a Maros Megyei Tanácsnak, a 2013-2019-es periódus, menetrendszerinti járatokkal végzett közúti 

személyszállítás megyei programjának aktualizálására vonatkozó 150/2002. sz. Határozatát, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel (a Maros Megyei Tanácsnak a 51/2016. sz. Határozata és 

a Maros Megyei Tanácsnak a 12/2018. sz. Határozata);  

- a Maros Megyei Tanácsnak, a menetrend szerinti köz-személyszállítási szolgálatnak odaítélésének és 

az útvonalengedélyeknek, az odaítélésének, a javaslatainak, a biztosításának az egyeztető bizottságának 

a létrehozására vonatkozó 139/2011. sz. Határozatát, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel (a 

Maros Megyei Tanácsnak a 63/2015. sz. Határozata), 

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) 

bekezdésének előírásainak alapján, 

 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja a 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási megyei 

programba foglalt 2 útvonalhoz tartozó útvonalengedélyeknek az odaítélését, amelyekről a korábbi 

szállítást végzők lemondtak, az egyeztető bizottságnak a javaslata szerint, amelyet az A.A.D.R. – 
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Bukarest, a 2018.04.02.-i országos elektronikus odaítélési gyűlésen közzétett eredmények alapján 

fogalmaztak meg, a jelen határozat részét képező melléklet szerint. 

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

Megyei Szállításügyi Hatósággal és a Román Közúti Hatóságnak - A.R.R.  

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

  8735/20.04.2018. sz. 

VI D/1 akta 

INDOKOLÁS 

A 2014-2019-es periódus, menetrend szerinti közúti személyszállítási megyei programba foglalt 2 

útvonalhoz, amelyekről a korábbi szállítást végzők lemondtak, tartozó útvonalengedélyeknek az 

odaítélésére vonatkozó határozattervezethez 

 

A megyei szállításba foglalt útvonalaknak az útvonal engedélyeinek az odaítélésére vonatkozó 

törvényes rendelkezések szerint, az egyeztető bizottságok megfogalmazzák az odaítéléséi 

javaslataikat az elektronikus odaítélési gyűlések eredményei alapján, a megyei tanácsok pedig, a 

92/2007. sz. Törvény 17. cikkely (1) bekezdés p) pont szerint, ”jóváhagyja, esetenként, a 

menetrend szerinti járatokkal végzet köz-személyszállítás vagy a menetrend szerinti különjáratokkal 

végzett köz-személyszállításnak az útvonal engedélyeinek az odaítélését.” 

A Románia Digitális Naplójának az Ügynöksége – A.A.D.R. által közölt, 2018.04.02.-i országos 

elektronikus odaítélési gyűlés eredményei alapján, az egyeztető bizottság jóváhagyásra javasolta a 

Maros Megyei Tanácsnak, a következő útvonalakhoz tartózó útvonalengedélyeknek az odaítélését: 

Szám Útvonal Szállítást végző egység 

1 
99. útvonal: Dicsőszentmárton – Abosfalva – 

Küküllőpócsfalva – Csávás  
SC BEZSKA TRANS SRL 

2 101. útvonal: Dicsőszentmárton – Abosfalva – Harangláb  SC BEZSKA TRANS SRL 

 

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

bekezdés p) betű és a 353/2007. sz. Belügyi és közigazgatási reform miniszteri rendelettel 

jóváhagyott, a 92/2007. sz. Törvény alkalmazásának a normáinak a 19. cikkely (1) bekezdés 

előírásainak értelmébe, javasolom jóváhagyásra a 2014-2019-es periódus, menetrendszerinti 

járatokkal végzett közúti személyszállítás megyei programba foglalt 2 útvonalhoz tartózó 

útvonalengedélynek az odaítélését, amelyekről a korábbi szállítást végzők lemondtak, a 

mellékelt határozattervezet szerint. 

 

 
 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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