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117-es számú határozat 

 

 

 

a „Marosvásárhely területén taxiszolgáltatásra vonatkozó engedélyeztetési, kiszervezési és 

a végrehajtás ellenőrzési szabályzatának” módosítására, amelyet a 349/2013 helyi 

tanácshatározatban fogadtak el és a 392/2018 helyi tanácshatározatban módosítottak, a 

közszállításra vonatkozó díjszabás meghatározására, áraigazításra 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Figyelembe véve a Társadalmi-kulturális, vagyoni és kereskedelmi tevékenységek 

Igazgatóság által kezdeményezett 2020.05.12-i 25985-ös számú jóváhagyási referátumot, a 

„Marosvásárhely területén taxiszolgáltatásra vonatkozó engedélyeztetési, kiszervezési és a 

végrehajtás ellenőrzési szabályzatának” módósítására vonatkozóan, amelyet a 349/2013 helyi 

tanácshatározatban fogadtak el és a 392/2018 helyi tanácshatározatban módosítottak, 

Figyelembe véve a szakbizottságok véleményezését és javaslatait,  

Az utólagosan módosított és kiegészített, a taxirendszerű és bérleti rendszerű szállításra 

vonatkozó 2003-as évi 38-as számú törvény 49-es cikkelye 1. bek. „d” betűje előírásai 

értelmében, a 2007-es évi 356-os számú rendelet előírásai értelmében, azon módszertani normák 

jóváhagyására, amelyek a 2003-as évi 38-as számú törvény előírásai jóváhagyására vonatkoznak, 

a taxirendszerű és bérleti rendszerű szállítást illetően, és a 2007-es évi 243-as számú rerndelet 

11-es cikkelye 1. bek., 16-os cikkelye 1. bek. előírásai értelmében, amely  a helyi közszállítási 

szolgáltatásokra vonatkozó tarifák megállapítási, odaítélési és módosítási módszertani normáinak 

jóváhagyására vonatkozik, valamint az újraközölt, helyi közigazgatásbeli döntéshozói 

átláthatóságra vonatkozó 52/2003-as számú  törvény előírásainak megfelelően,  

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019-es évi 57-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129 -es cikkelye 1. és 14. bek, 196-os cikkelye 1.bek. „a” betűje és 243-as 

cikkelye 1.bek. „a” betűje értelmében,    

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely. Jóváhagyják a „Marosvásárhely területén taxiszolgáltatásra vonatkozó 

engedélyeztetési, kiszervezési és a végrehajtás ellenőrzési szabályzatának” módósítását, amelyet 

a 349/2013 helyi tanácshatározatban fogadtak el és a 392/2018 helyi tanácshatározatban 

módosítottak, az 1-es függelékben szereplő 43-as cikkely 1-es pontja módosításának 

értelmében, ez az alábbi tartalmat kapja:  

               



 

Maximális díj  M.e. Nappali Éjszakai 

indulási: Lej 3,27 3,74 

távolsági: Lej/km 3,27 3,74 

állomásozási: Lej/óra 

Lej/perc 

32,70 

0,54  

37,40 

0,62 

 

 

2. 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. 

 

4. cikkely: Jelen határozatot közlik az alábbiakkal:  

– Társadalmi-kulturális, vagyonkezelői és kereskedelmi tevékenységek igazgatóság 

– Helyi Rendőrség Igazgatósága  

 

 

Üléselnök 

Bakos Levente Attila 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

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

 
 


