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2021. április 22-i 

104-es számú határozat 

 

 

a helyi közszállítási járműveknek a Marosvásárhelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala alkalmazottai, valamint a Marosvásárhelyi Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó 

igazgatóságok és osztályok alkalmazottai által szolgálati érdekben történő használatára 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

  

 

Figyelembe véve: 

A 2021.02.18-i 21505-ös számú Jóváhagyási referátumot a helyi közszállítási járműveknek a 

Marosvásárhelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai, valamint a 

Marosvásárhelyi Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó igazgatóságok és osztályok alkalmazottai 

által szolgálati érdekben történő használatára vonatkozóan,  

a) A Helyi Közszállítási Rt. véleményezését; 

b) a Marosvásárhelyi Helyi Tanács keretében működő szakbizottságok jelentését; 

c) a helyi tanács plénumán megfogalmazott kiegészítő javaslatot,  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• 714/2018 sz. kormányhatározat – a hatóságok és intézmények személyzetének jogairól és 

kötelezettségeiről a más településre való delegálás és kirendelés során, valamint a szolgálat 

érdekében végzett utazás esetén, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

• az idősek, a hajléktalanok, a gyermekvédelmi rendszert elhagyó fiatalok és a nehéz 

helyzetben lévő felnőttek egyéb kategóriáinak nyújtott szociális szolgáltatások, valamint a 

közösségben nyújtott szolgáltatások, az integrált rendszerben nyújtott szolgáltatások és a 

szociális étkezdék akkreditálásához szükséges minimális minőségi 

minimumkövetelményeinek jóváhagyására vonatkozó 29/2019-es számú rendelet; 

• az 51/2006-os, a közösségi közszolgáltatásokra vonatkozó törvény, 

• a 92/2007-es, helyi közszállítási törvény, 

• 2019.11.28-i 3030-as számú helyi tanácsi határozat, amely a tömegközlekedési szolgáltatás 

ügykezelésének közvetlen odaítélésére vonatkozik, autóbuszokkal, rendszeres járatokkal a 

Helyi Közszállítási (Transport Local) Rt.-nek, 

• A jogszabályok kidolgozásában használt jogalkotói normákra vonatkozó, újraközölt 24/2000 

számú törvény, a közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003 számú törvény 7. 

cikkelye 13. bekezdése, újraközölve, 

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

129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „d” betűje, a (7) bekezdés „b” betűje, a 196. cikkelye (1) 

bekezdése „a” betűje, a 243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje és a 139. cikkelye előírásai alapján, 

 

 

Elhatározza: 

 

1.cikkely: Jóváhagyják a helyi közszállítási járműveknek a Marosvásárhelyi Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai, valamint a Marosvásárhelyi Helyi Tanács 



alárendeltségébe tartozó igazgatóságok és osztályok alkalmazottai által szolgálati érdekben történő 

használatát.  

  

2. cikkely: Jóváhagyják a helyi közszállítási járműveknek a Marosvásárhelyi Megyei Jogú 

Város Polgármesteri Hivatala alkalmazottai, valamint a Marosvásárhelyi Helyi Tanács 

alárendeltségébe tartozó igazgatóságok és osztályok alkalmazottai által történő használatát, minden 

pénteken. 

 

3. cikkely: A közszállítási járművek használata a naprakészen láttamozott szolgálati 

igazolványok alapján, munkaidőben és a szolgálati feladatkörök gyakorlása érdekében lehetséges.  

 

4. cikkely: Jelen határozat végrehajtásával a Marosvásárhelyi Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala alárendeltségébe tartozó igazgatóságokat és osztályokat, valamint a 

Marosvásárhelyi Helyi Tanács alárendeltségébe tartozó igazgatóságokat és osztályokat, a Helyi 

Közszállítási (Transport Local) Rt.-t bízzák meg.  

 

5. 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. 

 

6. cikkely: Jelen határozatot közlik a Marosvásárhelyi Megyei Jogú Város Polgármesteri 

Hivatala alárendeltségébe tartozó igazgatóságokkal és osztályokkal, a Marosvásárhelyi Helyi 

Tanács alárendeltségébe tartozó igazgatóságokkal és osztályokkal, valamint a Helyi Közszállítási 

(Transport Local) Rt.-vel.  

 

 

 

                                                                                  Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

(A határozatot 21 „igen” és 1 „nem” szavazattal fogadták el)  

 

 

 


