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2019. november 28-i 

337-es számú határozat 

 

 

a Marosvásárhelyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálaton keresztül beszedendő, a 

2020-as évre vonatkozó speciális illetékek mértékének megállapítására 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

  Látva a Polgármester kezdeményezte, a Marosvásárhelyi Személynyilvántartó Közösségi 

Közszolgálat révén ismertetett 2019. október 7-i 177.132. sz. Jóváhagyási referátumot, amelyben 

javasolják a Marosvásárhelyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálat által biztosított 

szolgáltatások speciális illetékének jóváhagyását,  

Figyelembe véve a pénzügyi törvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 227-es törvény 484. 

cikkelye előírásait, valamint a helyi közpénzügyekre vonatkozó 2006. évi 273-as sz. törvény 30. 

cikkelye előírásait, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

Szem előtt tartva a 387/2005-ös számú Kormányhatározat utasításait az adatok szolgáltatására 

meghatározott díjakra (alapok kiszámítása) a Lakosság-nyilvántartó Regiszterből,  

Az utólagosan módosított és kiegészített, a személynyilvántartó közösségi közszolgálatok 

létrehozására, szervezésére és működésére vonatkozó 84/2001. kormányrendelet 20-as és 21-es 

cikkelyei előírásai értelmében 

Látván az újraközölt 97/2005-ös számú S.K.R. 11. cikkelyét a román állampolgárok 

nyilvántartására, lakcímére, tartózkodási helyére és személyazonosító irataira vonatkozóan, 

      A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. 

cikkelye (1) bekezdése, (4) bekezdése „c” betűje, a 139. cikkelye (3) bekezdése „c” betűje, a 196. 

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

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a Marosvásárhelyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálat 

által alkalmazott, 2020-ban érvényes speciális illetékeket, a jelen határozat szerves részét 

képező melléklet szerint.   

 

2. cikkely. A speciális illetékekből származó bevételek összege a helyi költségvetés részét 

képezi. 

 

3.  cikkely.  Jelen határozat 2020. január elsejétől lép érvénybe. 

 

4. cikkely: Jelen határozat véghezvitelével Marosvásárhely Municípium Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, a Marosvásárhelyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálat révén. 

 

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.  
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    Melléklet 

 

A Marosvásárhelyi Személynyilvántartó Közösségi Közszolgálat speciális díjai 

 

     

1. Házasság-felbontási illeték az anyakönyvvezető előtt: 750 lej.  

2. A személyes jellegű adatok szolgáltatásának díja területi szinten az Országos Személy-

nyilvántartó Regiszterből  5 lej/informatikai rendszerben ellenőrzött személy. 

 

 


