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Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. április 30-i 

83-as számú határozat 

 

 

a marosvásárhelyi taxis szolgáltatásra vonatkozó engedélyezési, szervezési, 

odaítélési és ellenőrzési szabályzat módosítására és kiegészítésére, amelyet a 

349/2013-as helyi tanácshatározatban hagytak jóvá és a 392/2018-as helyi 

tanácshatározat módosított és egészített ki 
 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve:  

- a) A Biró Csaba Szilveszter és Kovács Lajos Alpár helyi tanácsos urak által bemutatott, 

2020. február 13-i 9.723-as számú Jóváhagyási referátumot a marosvásárhelyi 

taxisszolgáltatásra vonatkozó engedélyezési, szervezési, odaítélési és ellenőrzési 

szabályzat módosítását és kiegészítését illetően, amelyet a 349/2013-as helyi 

tanácshatározatban hagytak jóvá és a 392/2018-as helyi tanácshatározat módosított és 

egészített ki, 

b) A Társadalmi-kulturális, vagyoni és kereskedelmi tevékenységek Igazgatóságának 

Jelentését, bejegyzési szám: 13.119 / 2020. febr. 26, 

c) A Marosvásárhelyi Tanács szakbizottságainak jelentését 

Figyelembe véve a taxirendszerű és bérrendszerű szállításra vonatkozó, utólagosan 

módosított és kiegészített 2003. évi 38-as számú törvény, valamint a taxirendszerű és 

bérrendszerű szállításra vonatkozó 2003. évi 38-as számú törvény előírásainak alkalmazási 

normáit jóváhagyó 265/2007-es számú törvény előírásait,  

 A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése, a 139. cikkelye (1) bekezdése 

előírásai alapján 

 

 

Elhatározza:  

 

 

1. cikkely: jóváhagyják Marosvásárhely megyei jogú város területén való 

taxisszolgáltatásra vonatkozó engedélyezési, szervezési, odaítélési és ellenőrzési 

szabályzat módosítását és kiegészítését, amelyet a 349/2013-as helyi 

tanácshatározatban hagytak jóvá és a 392/2018-as helyi tanácshatározat módosított és 

egészített ki, az alábbiak szerint: 

 

Az V fejezet, A rész, 5. cikkely, I.5 Melléklet (a taxis szolgáltatás átruházási-

odaítélési szerződése) a következőképpen egészül ki: 

(4) 2024. január 1-jétől kezdődően a koncessziótulajdonos által működtetett 

gépkocsiknak legkevesebb 50%-a elektromos vagy hibrid meghajtású kell, hogy legyen.    

 



2. cikkely: Jelen határozat gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Társadalmi-kulturális, Vagyoni és Kereskedelmi 

Tevékenységek Igazgatósága – Gazdasági tevékenységek engedélyezési osztálya révén.  

 

3.  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.. 

                                                                                                                                     

Üléselnök 

                        Papuc  Sergiu Vasile    

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője nevében 

Buculei Dianora Monica, D.J.C.A.A.P.L. ügyvezető igazgató 

 
 


