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55-ös számú határozat 

 

 

a helyi adóknak és illetékeknek az inflációs ráta mértékével történő jóváírásáról, valamint 

az adótörvénykezésre vonatkozó 227/2015-ös törvény 493-as cikkelye (3)-as és (4)-es 

bekezdéseinél előírt bírságok frissítéséről, a 2021-es évre 

              

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve:  

a) A Polgármester kezdeményezte és Helyi Adók és Illetékek Igazgatósága általi 

2020.03.09-i 15.970-es számú Jóváhagyási referátumot, a helyi adóknak és illetékeknek 

az inflációs ráta mértékével történő jóváírásáról, valamint az adótörvénykezésre 

vonatkozó 227/2015-ös törvény 493-as cikkelye (3)-as és (4)-es bekezdéseinél előírt 

bírságok frissítéséről, a 2021-es évre vonatkozóan, 

b) Az Országos Statisztikai Hivatal kibocsátotta 2020.01.21-i 1319-es számú átiratot, 

melyen keresztül közlik a 3,8%-os inflációs rátát, a 2019-es évre vonatkozóan, és amelyet 

megjelentetnek a Regionális  Fejlesztési és Közigazgatási Minisztérium honlapján,  

c) A Marosvásárhely Municípiumi Helyi Tanács keretén belüli szakbizottságok jelentéseit.  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően:   

 a helyi közpénzügyekre vonatkozó 2006-os évi 273-as számú törvény 27-es cikkelye,  

 az adószámra vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 2015-ös évi 227-es számú 

törvény 491-es és 493-as cikkelye,  

 az adóügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 207/2015-ös számú törvény, 

 a közigazgatásbeli döntéshozatali átláthatóságra vonatkozó, újraközölt 2003/52-es számú 

Törvény, 

   a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 87. cikkelye (3) bekezdése, 129. cikkelye (1) bekezdése, (4) bekezdése „c” 

betűje, a 196. cikkely (1) bekezdése „a” betűje és a 243. cikkely (1) bekezdése „a” betűje 

előírásai  

 

 

Elhatározza: 
 

 

 

1. cikkely.  Jóváhagyják a helyi adók és illetékek kiigazítását, illetve az adótörvénykezésre 

vonatkozó 2015-ös évi 227-es számú törvény 493-as cikkelye 3-as és 4-es bek. előírta bírságok 

frissítését, 3,8%-os inflációs rátával, a 2021-es évvel kezdődően. 

 

2. cikkely. A jelen határozat előírásainak véghezvitelével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg a Helyi Adók és Illetékek Igazgatóságán keresztül.  

 

3.  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 a Helyi Adók és Illetékek Igazgatóságával.  

                                                          

 

Üléselnök 

                        Papuc  Sergiu Vasile    

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője nevében 

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

 

 
 

 


