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62. számú HATÁROZAT 

Kolozsvár – Bács + 1 Kolozsvári vonalra szóló tömegközlekedési havibérlet bevezetésének 

jóváhagyásáról  

 

Bács Község Helyi Tanácsa rendes ülésén;  

Megvizsgálva Kolozsvár – Bács + 1 Kolozsvári vonalra szóló tömegközlekedési 

havibérlet bevezetésének jóváhagyásáról szóló 8024/21.09.2021 számú határozat tervezetet; 

Balázs János úr Bács község polgármestere 8023/21.09.2021 számú indoklását; a Kolozsvári 

Tömegközlekedési Vállalat SA 2021.09.22-i 6136 számú címzését; 

Figyelembe véve a Szakbizottság láttamozását; 

Bács község UAT – Területi Közigazgatási Egység, mint a Kolozsvár Környéki 

Tömegközlekedési Egyesület tagsági minőségéből fakadó feladatainak gyakorlása során 

A vasúti és közúti tömegközlekedési szolgáltatásokról szóló 2007. évi 1370. számú Európai 

Parlamenti és  Tanácsi (CE) Rendelet szerint, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, aktualizált,  köz(mű)szolgáltatásokról szóló 

2006. évi 51. számú Törvény 1. cikkelyének (4) bekezdésének i) és l) része, 8. cikkelyének 

(3) bekezdésének d^2 része, 10. cikkelyének (5) bekezdésének záró tézise, 43. cikkelyének 

(2), (3), (4), (5) bekezdése; utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel a területi 

közigazgatási egységek személyszállítási közszolgáltatására vonatkozó 2007. évi 92. számú 

Törvény 1. cikkelyének (4) bekezdésének f), i) része, 43. cikkelye; a helyi és megyei 

személyszállítási közszolgáltatási díjak megállapításáról, kiigazításáról és módosításáról 

szóló Keret szabályozások jóváhagyására vonatkozó 2007. évi 272. számú ANRSC Rendelet 

14. cikkelyének (2) bekezdése, 15. cikkelyének (2) bekezdése és (3) bekezdése, 18. 

cikkelyének (1) bekezdése 23. cikkelye, a 2019. évi 134. számú ANRSC Rendelet által 

történt módosítása szerint; az Egyesület Alapszabálya 5. cikkelyének (2) bekezdése, 16. 

cikkelyének (3) bekezdésének b) része és 21. cikkelyének (1) bekezdése és a közösségi 

fejlesztési egyesület „Kolozsvár környéki tömegközlekedési Egyesület” (AMTPC- Asociatia 



Metropolitana de Transport Public Cluj) tömegközlekedés 42/29.12.2018 számú Helyi 

tömegközlekedési szolgáltatás engedményezési szerződés  tekintetében; 

A Közigazgatási Törvénykönyvről szóló 2019. évi 57. számú Sürgősségi Kormány 

Rendelet 196. cikkelyének 1. bekezdésének, a) része alapján: 

 

HATÁROZATOT HOZ 

 

1. Cikkely Jóváhagyja Kolozsvár – Bács + 1 Kolozsvári vonalra szóló 

tömegközlekedési havibérlet bevezetését, amelynek ára 135 lej.  

2. Cikkely A jelen határozat előírásainak véghezvitele, Bács község 

polgármesterének a feladata.  

 

A 17 megválasztott tanácsosból jelenlévő 17 

Leadott szavazatok 15 

Igen szavazat 15 

Ellen szavazat illetve tartózkodás nincs 

 

ÜLÉSVEZETŐ ELNÖK    ELLENJEGYZŐ  

A KÖZSÉG FŐTITKÁRA 

COSTAN TEODOR-DĂNUȚ   PRIPON IOAN 

[aláírás, pecsét]     [aláírás] 

 


