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153-as számú határozat 

 

 

a fogyatékkal élők, ezek személyi gondozóinak, a fogyatékkal élők kísérőinek, valamint a 

véradók ingyenes utazására vonatkozó költségek elszámolásának jóváhagyására, 

Marosvásárhelyen, a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság által 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, rendkívüli ülésén 

 

 

 Figyelembe véve:  

a) a fogyatékkal élők, ezek személyi gondozóinak, a fogyatékkal élők kísérőinek, valamint a 

véradók Marosvásárhelyen való ingyenes utazását érintő költségek elszámolásának 

jóváhagyására vonatkozó, a polgármester által (a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság 

révén) kezdeményezett, 2020. július 3-i, 37.201/4599DAS számú jóváhagyó referátumot; 

b) A Gazdasági Igazgatóság és a Közterület-kezelő Igazgatóság véleményezését; 

c) a Marosvásárhelyi Tanács szakbizottságainak jelentését; 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

 Az aktualizált 448/2006-os, a fogyatékkal élő személyek védelmére és jogérvényesítésére 

vonatkozó törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

 A véradók jogainak és kötelezettségeinek jóváhagyására vonatkozó 1364/2006-os KH; 

 Az aktualizált, 500/2002-es számú közpénzügyi törvény, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel; 

 2019. november 28-i 330-as számú határozat, amely az autóbuszokkal, rendszeres 

járatokkal történő tömegközlekedési szolgáltatás ügykezelésének a Helyi Szállítási 

(Transport Local) Rt.-nek való közvetlen odaítélésére vonatkozik; 

 A közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003 számú törvény, újraközölve 

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

129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „d” betűje és (7) bekezdése „b” betűje, a 139. 

cikkelye, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, 

 

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a közszállításban az ingyenesség biztosításának 

költségkiegyenlítését a fogyatékkal élőkre, ezek asszisztenseire, a fogyatékosokat 

kísérőkre, valamint a véradókra vonatkozóan Marosvásárhely municípium területén, a 

Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság által.   

 



2. cikkely: Havonta, a Marosvásárhelyi Szociális Igazgatóság beterjeszti a fent említett 

kedvezményezetteknek megfelelő pénzösszegeket, amelyeket az Önkormányzat újraszámlázza a 

közszállítás (Transport Local R.T.) felé.   

     

3. cikkely: Jelen határozat előírásainak végrehajtásával a Marosvásárhelyi Szociális 

Gondozási Igazgatóságot, a Gazdasági Igazgatóságot és a Közterület-kezelő Igazgatóságot bízzák 

meg.  

 

4. 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. 

 

5.  cikkely: Jelen határozatot közlik az alábbiakkal: 

- Marosvásárhelyi Szociális Gondozási Igazgatóság; 

- Gazdasági Igazgatóság; 

- Közterület-kezelő Igazgatóság; 

- Helyi Szállítási Rt. 

 

       

Üléselnök 

Bakos  Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


