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Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. május 28-i 

108-as számú határozat 

 
az éves épületadó és épület-illetékek fizetésénél egyes pénzügyi kedvezmények 

nyújtására a 2020-as évben kihirdetett szükségállapot idején 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve: 

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

2020.05.21-i 28.001 számú Jóváhagyási referátumot, amely az éves épületadó és 

épület-illetékek fizetésénél egyes pénzügyi kedvezmények nyújtására vonatkozik 

a 2020-as évben kihirdetett szükségállapot idején 

b) a Marosvásárhelyi Tanács szakbizottságainak jelentését. 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

 a pénzügyi törvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös számú törvényt módosító és 

kiegészítő 2020. május 14-i 69-es számú sürgősségi rendelet V. cikkelye, valamint egyes 

pénzügyi intézkedések bevezetése 

 a pénzügyi törvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös számú törvény 455. Cikkelye, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

 a pénzügyi eljárási törvénykönyvre vonatkozó 207/2015 számú törvény 

 a közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003 számú újraközölt 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. cikkelye (1) bekezdése „a" betűje és a 243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje 

előírásai alapján, 

 

 

 
Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják az éves épületadó és épület-illetékek fizetésénél egyes pénzügyi 

kedvezmények nyújtását a 2020-as évben kihirdetett szükségállapot idején. 

 

2. cikkely:  A nyújtott kedvezmények és a kedvezmények nyújtásának eljárása a jelen 

határozat mellékletébe vannak foglalva, amely jelen határozat szerves részét képezi.  

 

3. cikkely: Jelen határozat gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Helyi Adók és Illetékek Igazgatósága révén.  

 

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: 

- a Helyi Adók és Illetékek Igazgatósággal.  

 

                                                                                                                                                                                                       



Üléselnök 

Papuc Sergiu Vasile 

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

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


