
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. április 30-i 

64-es számú határozat 

 

az Állatkert Igazgatósága által alkalmazott illetékek megállapítására a 2021-es évre 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Figyelembe véve:  

a)  Az Állatkert Igazgatósága révén a Polgármester kezdeményezte 2020. 03. 10-i 

16.197/155  sz. Jóváhagyási referátumot, a 2021-ben érvényes, az Állatkert 

Igazgatósága által alkalmazott illetékek elfogadására,  

b) A Helyi Adók és Illetékek Igazgatósága kedvező véleményezését 

c) A Marosvásárhelyi Tanács szakbizottságainak jelentését 

. 

Az alábbi előírásoknak megfelelően :   

 Figyelembe véve az adótörvénykönyvre vonatkozó 571/2003-as számú törvény 282-es 

számú törvény, a közpénzügyekre vonatkozó 45/2003-as számú sürgősségi kormányrendelet 26-os 

cikkelye (1) bekezdése előírásait 

 A közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52//2003-as számú törvény, 

újraközölve 

 a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, (14) bekezdése, a 196. cikkely (1) 

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

 

 

Elhatározza:  

 

1. cikkely: Jóváhagyják az Állatkert Igazgatósága által felszámított, 2021-ben érvényes 

speciális díjakat, a jelen határozat 1. számú mellékletébe foglaltak szerint.  

 

2. cikkely: Jelen határozat véghezvitelével Marosvásárhely Municípium Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, az Állatkert Igazgatósága és a Helyi adókat és illetékeket kezelő 

igazgatóság révén. 

 

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 határozat közlik az alábbiakkal:  

- Állatkert Igazgatósága  

- Helyi Adók és Illetékek Igazgatósága 

 

 

Üléselnök 

                        Papuc  Sergiu Vasile    

 



 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője nevében 

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

 

 

 

1-es melléklet 

 

Az Állatkert díjai a 2021-es évre 

 

Sor 

sz. 
Meghatározás 

2020-as év 2021-es év 

0 1 2 3 

1. Belépti díj az állatkertbe (lej/személy) 

 

  

1.1. - felnőttek 20,00 20,00 

1.2.a - gyerekek (2  és 14 év közöttiek),  

nyugdíjasok  

5,00 5,00 

1.2.b - tanulók, egyetemisták 10,00 10,00 

1.3. Súlyosan és halmozottan fogyatékos 

személyek/ sérült személyek    

Ingyenes belépés Ingyenes belépés 

2. Belépés jegyek alapján: 

lej/belépés/család 

  

   2.1. - családi jegy (2 felnőtt és legtöbb 2 

gyerek) 

45,00 45,00 

2.2 - családi jegy (2 felnőtt és 2-5 gyerek) 50,00 50,00 

3. Belépés bérlet alapján: 

lej/év/személy 

  

3.1.a Éves bérlet – gyerekek és nyugdíjasok 30,00 30,00 

3.1.b Éves bérlet – tanulók, egyetemisták 60,00 60,00 

3.2. Éves bérlet - felnőttek 120,00 120,00 

4. Területfoglalás kereskedelmi 

tevékenységre  

lej/m
2
/nap * 

  

4.1. kereskedelmi tevékenységre 

lej/m
2
/nap 

1,50 1,50 

5. Idegenvezetői illeték - 50,00 

5.1.  Legkevesebb 10 fős csoport: 

- felnőttek 

- gyerek  

  

10,00  

5,00 

                                                                                     

Megjegyzés: Az Állatkert területén levő közterület bérbeadása kereskedelmi tevékenységek 

céljával, a polgármesteri hivatalnál, valamint az Állatkert Igazgatóságánál benyújtott kérés alapján 

történik, amelyet az igényelt időszak előtt legkevesebb 15 nappal kell benyújtani, a szükséges 

valamennyi irat kíséretében, s kedvező véleményezés esetén kibocsátják az elvi jóváhagyást az 

igényelt terület elfoglalására, valamint a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal engedélyezési 

osztálya által kibocsátott Működési véleményezésben megjelölt érvényességi idővel megegyező, 

meghatározott időre szóló egyezményt kötnek.  

 

                                                                                       Szakosztály kedvező véleményezése 

Dumitru Pavel igazgató 
 



 


