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330-as számú határozat 

 

 

a tömegközlekedési szolgáltatás ügykezelésének közvetlen odaítélésére autóbuszokkal, 

rendszeres járatokkal a Helyi Közszállítási (Transport Local) Rt.-nek 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Látván a Polgármester által kezdeményezett, és a Közterület-kezelő Igazgatóság keretében 

működő Közlekedésbiztonsági Iroda, valamint a Helyi Közszállítás által bemutatott 2019. július 24-

i, 47216/5239-es Jóváhagyási Referátumot, a tömegközlekedési szolgáltatás ügykezelésének 

közvetlen odaítélésére vonatkozóan - autóbuszokkal, rendszeres járatokkal - a Helyi Közszállítási 

(Transport Local) Rt.-nek 

Összhangban a következő előírásokkal: 

- az 51/2006-os, a közösségi közszolgáltatásokra vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és 

kiegészített törvény; 

- a 92/2007-es, helyi közszállítási törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

- az A.N.R.S.C. 272/2007-es, keretszabályokra, a közszolgáltatások és díjszabások 

megállapítására és kiigazítására vonatkozó Rendelet, az  A.N.R.S.C. nr. 134 din 18 aprilie 2019. 

ápr. 18-i, 134-es Rendelete által módosítva; 

- A 972/2007-es Közszállítási Miniszteri Rendelet a Közszállításra vonatkozó keretszabályok 

módosítására, valamint a Feladatfüzetet illetően,  

- Az Európai Parlament és Tanács (CE) 2007. Okt. 23-án elfogadott, (CE) 1370/2007 szabályzata 

a vasúti és közúti személyszállítási közszolgáltatásra vonatkozóan, valamint a Tanács CEE 

1191/69-es és 1107/70-es Szabályzatát érvénytelenítő Rendelet; 

- A Versenytanács  2019. nov. 20-i, 15.469-es véleményezése  a konkurenciára vonatkozó 

specifikus előírásokat és a helyi közszállítás állami támogatását illetően; 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

129. cikkelye (2) bekezdése „d” betűje, összevetve a (7) bekezdés „a” betűjével, a 139. cikkelye 

(3) bekezdése „h” betűje, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje és a 243. cikkelye (1) 

bekezdése „a” betűje előírásai alapján, 

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely.  Jóváhagyják a Megvalósíthatósági Tanulmányt annak érdekében, hogy átruházzák a 

tömegközlekedési szolgáltatást (autóbuszokkal való személyszállítást), rendszeres járatokkal 

Marosvásárhely területén, az 1-es Melléklet szerint, mely része jelen határozatnak.  

 

2. cikkely.  Jóváhagyják a Feladatfüzetet a tömegközlekedési szolgáltatásra (autóbusszal való 

személyszállításra), a rendszeres járatokra vonatkozóan, a 2-es Mellékletben előírtak szerint, 

mely része jelen határozatnak. 

 



3. cikkely. Jóváhagyják a tömegközlekedési szolgáltatás (autóbusszal való személyszállítás) 

közvetlen odaítélését, rendszeres járatokkal Marosvásárhely municípium területén, a Helyi 

Közszállítási (Transport Local) Rt. részére.  

 

4. cikkely. Jóváhagyják a tömegközlekedési szolgáltatás ügykezelésének közvetlen 

odaítélését autóbuszokkal, rendszeres járatokkal a Helyi Közszállítási (Transport Local) Rt.-

nek (bennfoglalva az 1-17 Mellékletet) egy 6 (hat) éves időtartamra, amelyet a 3-as számú 

Melléklet ír elő, 3(három) éves meghosszabbítási lehetőséggel. 

 

5. cikkely. Felhatalmazzák Marosvásárhely Municípium polgármesterét, hogy írja alá a 

tömegközlekedési szolgáltatás (személyszállítás rendszeres járatokkal Marosvásárhely területén) 

ügykezelésének közvetlen odaítéléséről szóló szerződést,    

 

6. cikkely.  Jelen határozat végrehajtásával Marosvásárhely Municípium Végrehajtó Testületét 

bízzák meg a Gazdasági Igazgatóság, a Közterület-kezelő Igazgatóság és a Helyi Közszállítási 

(Transport Local) Rt. által.  

 

7. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye (1) bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint a 

közigazgatási bírósági 554/2004-es törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot 

közlik a Maros Megyei Prefektúrával, a törvényes ellenőrzés gyakorlása érdekében.  
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