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MAROS MEGYEI TANÁCS  

TERVEZET 

 

2018. _____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

A 2013-2019-es periódus, menetrendszerinti járatokkal végzett közúti személyszállítás megyei 

programjának aktualizálására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 22263/18.10.2018. 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,  

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal 

átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. Törvény rendelkezései által szabályozott eljárások betartásával, 

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 Az utólag módosított és kiegészített, a 2013-2019-es periódus, menetrendszerinti járatokkal 

végzett közúti személyszállítás megyei programjának aktualizálására vonatkozó 150/2012. sz. Maros 

Megyei Tanács Határozatnak a Melléklete módosul és a jelen határozat részét képező melléklettel lesz 

helyettesítve. 

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

Megyei Szállításügyi Hatósággal és a Román Közúti Hatóság - A.R.R. – Maros Megyei 

Ügynökségével. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

  22263/18.10.2018. sz. 

VI D/1 akta 

INDOKOLÁS 

A 2013-2019-es periódus, menetrendszerinti járatokkal végzett közúti személyszállítás megyei 

programjának aktualizálására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített a helyi közszállítási szolgálatokra vonatkozó 92/2007. sz. 

Törvény rendelkezéseinek értelmébe, a Maros Megyei Tanács jóváhagyta, a 150/29.11.2012. sz. 

Határozatával, a 2013-2019-es periódus, menetrendszerinti járatokkal végzett közúti 

személyszállítás megyei programját. 

A megyei közúti személyszállítási tevékenységnek, a lebonyolításának a folyamán, beiktattak 

javaslatokat új útvonalaknak a megnyitására, hasonlóan megállapítottak utasforgalom módosulást 

egyes útvonalakon, amelyeken közlekednek, valamint egyes járatoknak a végzése, amelyek nem 

felelnek meg a jelenlegi utasforgalomnak, amiért szükség van a megyei szállítási programnak az 

aktualizálására, amint következik: 
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MEGYEI ÚTVONAL 

Megjegyzések a megyei 
szállítási program 

aktualizálására 
vonatkozóan 

1 011 Marosvásárhely Balavásár Bonyha Időpont módosítás 

2 014 
Marosvásárhely 

Balavásár 
Szováta Járatszám csökkentés + Időpont 

módosítás 

3 017 
Marosvásárhely 

Balavásár 
Erdőszentgyörgy Járatszám csökkentés + Időpont 

módosítás 

4 018 
Segesvár 

Balavásár Marosvásárhely 
Járatszám csökkentés + Időpont 

módosítás 

5 038 Marosvásárhely Marosszentgyörgy Nagyernye Járatszám csökkentés 

6 040 Marosvásárhely Nagyernye Marossárpatak Időpont módosítás 

7 067 
Marosvásárhely 

Marosszentanna Várhegy 
Járatszám csökkentés + Időpont 

módosítás 
8 145 Marosludas  Mezőzáh Járatszám kiegészítés 
9 152 Marosludas Mezőszengyel Mezőbodon Időpont módosítás 

10 165 
Marosvásárhely 

 Koronka Vácmány  
Járatszám csökkentés + Időpont 

módosítás 

11 167 Dicsőszentmárton  Ádámos Új útvonal beiktatása 

 

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

bekezdés c) betű és a 92/2007. sz. Törvény alkalmazásának a normáinak a 17. cikkely előírásainak 

értelmébe, javasolom jóváhagyásra a 2013-2019-es periódus, menetrendszerinti járatokkal 

végzett közúti személyszállítás megyei programjának az aktualizálását, a mellékelt 

határozattervezet szerint. 
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A Menetrendszerinti közúti személyszállítási megyei program aktualizálására vonatkozó 

határozattervezetet közzé tették a www.cjmures.ro internetes oldalon, az utólagos módosításokkal 

és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. 

Törvény rendelkezéseinek értelmébe. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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