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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. március 31-.-i 

54. számú HATÁROZAT 

Határozattervezet a 2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles 

közszemélyszállítás megyei programjának, foglalat egyes útvonalaknak, amelyeket az előző szállítást 

végzők visszamondtak vagy amelyekre nem nyújtottak be meghosszabbítási kérelmet, az 

útvonallicenceinek 60 napos, meghatározott időre való odaítélésére vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 7716/20.03.2020. sz. jóváhagyási beszámolóját, a Megyei 

Közszállításügyi Hatóság 7745/20.03.2020. sz. szakjelentését, a Jogi Szolgálatnak a 7758/20.03.2020. 

sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Figyelembe véve: 

- Az 1158/2336/2019. sz. szállításügyi miniszteri és miniszterelnök helyettesi, regionális fejlesztési és 

közigazgatási miniszteri Közös rendelettel jóváhagyott, a megyei szintű menetrendszerinti járatokkal 

végzett térítésköteles közszemélyszállítás megszervezéséről és kivitelezéséről szóló előírásoknak az 

alkalmazására vonatkozó metodológiai normák; 

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

- A 2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás 

megyei programjának a megyei útvonalainak, meghatározott időre való odaítélési eljárásának a 

jóváhagyására vonatkozó, 16/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat rendelkezéseit. 

Tekintettel, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2020. február 27.-i 211. sz. Rendeletével kinevezett, 

ajánlat kiértékelő bizottság által készített, a 16/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat szerint, a 

2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás 

megyei programnak, a szállítás végző cégek által megküldött ajánlatoknak, a kiértékelési 

eredményeinek a megállapítására vonatkozó, 6432/09.03.2020. sz. Jegyzőkönyvre, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „d” betű, megerősítve az (5) bekezdés „q” 

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 3 útvonalra vonatkozó, útvonal 

licenceknek 60 napos meghatározott periódusra való odaítélését, amint következnek: 
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a) 070 Marosvásárhely – Náznánfalva – Mezőpanit és a 072 Marosvásárhely – Náznánfalva – 

Csittszentiván, a S.C. Karincon S.R.L. közúti szállítást végző cégnek; 

b) 082 Marosvásárhely – Székelykakasd, a S.C. Duda Trans S.R.L. közúti szállítást végző cégnek. 

(2) Abban az esetben, amikor a megyei tanácsnak felróhatatlan okokból, az (1) mellékletben említett 

útvonalak nincsenek odaítélve a 60 napos határidőn belül, azok meglesznek hosszabbítva az 

odaítélésükig, de nem több mint 12 hónapra. 

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

Megyei Szállításügyi Hatósággal, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi  

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

ELNÖK 

 

7716/20.03.2020. sz. 

IX. B/1 akta 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A 2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal végzett térítésköteles 

közszemélyszállítás megyei programjának, azon megyei útvonalainak, amelyeket az előző szállítást 

végzők visszamondtak, vagy amelyekre nem nyújtottak be meghosszabbítási igényt, az 

útvonallicenceinek 60 napos, meghatározott időre való, odaítélésére vonatkozó határozattervezethez 

 

Az 1158/2336/2019. sz. szállításügyi miniszteri és miniszterelnök helyettesi, regionális fejlesztési 

és közigazgatási miniszteri Közös rendelettel jóváhagyott, a megyei szintű menetrendszerinti 

járatokkal végzett térítésköteles közszemélyszállítás megszervezéséről és kivitelezéséről szóló 

előírásoknak az alkalmazására vonatkozó metodológiai normák, 24. cikkely előírásai szerint, a 

megyei tanácsok útvonal odaítélési gyűlést szervezhetnek, azokra az útvonalakra, amelyekről a 

szállítást végzők lemondtak (anélkül, hogy betartanák a visszamondási értesítés dátumától, a 60 

napos határidőn keresztül, az útvonalnak a teljesítését) 60 napos periódusra, közlemény alapján, az 

érvényességnek a meghosszabbításának a lehetőségével, de nem többre mint 12 hónapra, abban az 

esetben, amikor nem lehet odaítélési gyűlést szervezni a Nemzeti útvonalaknak az elektronikus 

odaítélésének az informatikai rendszerén keresztül, rendszer, amelyet jelenleg nem lehet használni. 

Az 5151/25.02.2020. sz. alatt iktatott közlemény szerint, a Maros Megyei Tanács megszervezett 

egy odaítélési eljárást, azokra a megyei útvonalakra, amelyekre a SC Siletina Impex SRL 

megküldte a 392/13.02.2020. sz. lemondási értesítést, amelyet a Maros Megyei Tanácsnál a 

4084/14.02.2020. sz. alatt iktattak (visszamondott útvonalak: 068 Marosvásárhely – 

Marosszentanna – Marosbárdos-i elágazás, 070 Marosvásárhely – Náznánfalva – Mezőpanit, 072 

Marosvásárhely – Náznánfalva - Csittszentiván), valamint a 480/24.02.2020. sz. átiratot, amelyet a 

Maros megyei Tanácsnál a 4928/24.02.2020. sz. alatt iktattak, amellyel a tudomásunkra hozza a 

tényt, hogy nem tudja biztosítani a szállítást 60 napos periódusra a visszamondási kérelemnek a 

megküldésének a napjától. 

A fennebb említett eljárás keretében, odaítélésre voltak javasolva a 092 Dicsőszentmárton – 

Vámosgálfalva – Szászbogács és a 082 Marosvásárhely – Székelykakasd útvonalak, amelyekről 

lemondott a SC TAR SA (71/24.02.2020. sz. lemondási értesítő, amelyet a Maros Megyei 

Tanácsnál a 4970/24.02.2020. sz. alatt iktattak – amellyel a tudomásunkra hozza a tényt, hogy nem 

tudja biztosítani a szállítást 60 napos periódusra a visszamondási kérelemnek a megküldésének a 

napjától), illetve SC Extratour SRL (a Maros Megyei Tanácsnál az 5336/27.02.2020. sz. alatt 

iktatott lemondási értesítő – amellyel értesít, hogy a szállítást csak 2020.03.31.-ig tudja biztosítani); 

valamint a 008 Marosvásárhely – Nyárádtő – Fintaháza – Marosvásárhely, 096 Dicsőszentmárton – 

Ádámos – Magyarkirályfalva, 146 Marosludas – Magyarbükkös – Magyarozd – (Gombostelke) és 

157 Marosvásárhely – Vidrátszeg-i Repülőtér útvonalak, amelyek nem voltak meghosszabbítva, az 

51/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet X. cikkely (2) bekezdés szerint. 
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Az odaítélési folyamatot, a 2013-2023-as periódusra, a Menetrendszerinti járatokkal végzett 

térítésköteles közszemélyszállítás megyei programjának a megyei útvonalainak, meghatározott 

időre való odaítélési eljárásának a jóváhagyására vonatkozó, 16/2020. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozattal hagyták jóvá, és a 2020.03.03.-2020.03.11. periódusban bonyolították le. 

A kiértékelési kritériumok és a pontozási metodológia értelmében, a Maros Megyei Tanács 

Elnökének a 2020. február 27.-i 211. sz. Rendeletével kinevezett, ajánlat kiértékelő bizottságnak a 

6432/09.03.2020. sz. jegyzőkönyvével, nyertessé nyilvánították a következő szállítást végző cégek: 

1) S.C. Karincon S.R.L., útvonalak: 070 Marosvásárhely – Náznánfalva – Mezőpanit és a 072 

Marosvásárhely – Náznánfalva – Csittszentiván. 

2) S.C. Duda Trans S.R.L., útvonal: 082 Marosvásárhely – Székelykakasd. 

A hatályos jogi rendelkezések szerint, az útvonal licenceknek az odaítélése megyei tanács 

határozattal történik, ezért javasoljuk az útvonal licenceknek a kibocsátását, 60 napos periódusra, a 

fennebb említett két szállítást végző számára. 

Figyelembe véve a bemutatottakat, javasoljuk elemzésre és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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