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2020. május 28-i 

104-es számú határozat 

 

 

a 2020. április 30-ai 91-es helyi tanácsi határozat módosítására és kiegészítésére, 

amely a 2020. március 30-ai 47-es helyi tanácsi határozat módosítására és 

kiegészítésére vonatkozott, a 2019. ápr. 25-i 106. számú és a 2019. szept. 26-i 246. 

számú helyi tanácsi határozatban előírt díjak felfüggesztésének jóváhagyásáról 

rendelkezett a marosvásárhelyi kkv-k és magánszemélyek, egyéni vállalkozások, 

engedélyezett magánszemélyek, egyesületek és alapítványok támogatásaként a 

szükségállapot idejére 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Figyelembe véve: 

a) A Biró Csaba Szilveszter és Kovács Lajos-Alpár tanácsos urak által bemutatott, 2020. 

május 19-i 27.309-es számú Jóváhagyási referátumot a 2020. ápr. 30-i, 91-es HTH 

módosítását és kiegészítését illetően, továbbá a a 2020. március 30-ai 47-es helyi tanácsi 

határozat módosítására és kiegészítésére vonatkozóan, a 2019. ápr. 25-i 106. számú és a 

2019. szept. 26-i 246. számú helyi tanácsi határozatban előírt díjak felfüggesztésének 

jóváhagyásáról a marosvásárhelyi kkv-k és magánszemélyek, egyéni vállalkozások, 

engedélyezett magánszemélyek, egyesületek és alapítványok támogatásaként a 

szükségállapot idejére 

b) A Közterület-kezelő Közszolgálat 2020. május 21-i 27907/2901 számú jelentését, a 

Szociális-kulturális, Vagyoni és Kereskedelmi Tevékenységek Igazgatóságának és a 

Gazdasági Igazgatóságnak  27.482-as,  2020. május 20-i I.D.2 Jelentését, továbbá a 

Közigazgatási Bíróság Igazgatóságának jelentését / 28.129 / 2020. Május 22.,  

c) Marosvásárhely  Helyi Tanácsa Szakbizottságainak Jelentését 

d) A Helyi Tanács Plénumában megfogalmazott Indítványt. 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

 

 A 2020. május 15-i, 55-ös számú, a COVID-19 járvány megelőzésére és hatásai elleni 

egyes intézkedésekre vonatkozó törvény, 

 A 394/2020-as számú, a riasztási fokozat (vészhelyzet) kihirdetésére, illetve a a 

COVID-19 járvány megelőzésére és hatásai elleni egyes intézkedésekre  vonatkozó határozat, 

 A 227/2015-ös, az Adóügyi törvény módosítására és kiegészítésére, valamint egyes 

adóügyi intézkedésekre vonatkozó 69/2020-as SKR,   

 Az 52/2003-as, a közigazgatásban meghozott döntések átláthatóságára vonatkozó 

törvény, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

 a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, (4) bekezdése, a 136. cikkelye (10) bekezdése, 

a 139. cikkelye (1) bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a" betűje és a 243. cikkelye (1) 

bekezdése „a" betűje előírásai alapján 

                           

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely. Jóváhagyják a 2020. április 30-ai 91-es helyi tanácsi határozat módosítását és 

kiegészítését, amely a 2020. március 30-ai 47-es helyi tanácsi határozat módosítására és 

kiegészítésére vonatkozott, a 2019. ápr. 25-i 106. számú és a 2019. szept. 26-i 246. számú 



helyi tanácsi határozatban előírt díjak felfüggesztésének jóváhagyásáról rendelkezett a 

marosvásárhelyi kkv-k és magánszemélyek, egyéni vállalkozások, engedélyezett 

magánszemélyek, egyesületek és alapítványok támogatásaként a szükségállapot idejére 

 

2. cikkely.  Jóváhagyják a gazdasági könnyítéseket, a 2020. április 30-ai 91-es 

helyi tanácsi határozat 1.1 – 1.2 cikkelyében előírtak szerint,  valamint  az előírt díjak 

felfüggesztését a 2. cikkely szerint a vészhelyzeti állapotra vonatkozóan is, továbbá 2020. 

Június 1-jétől, addig (a hónapig), míg a vészhelyzeti állapot meg nem szűnik.    

 

3. cikkely. Eltekintenek a gazdasági könnyítésektől, a díjak és bérletek kifizetésének 

felmentésétől azon gazdasági szereplők esetén, akiknek kereskedelmi tevékenységét a 2020. 

május 15-i, 55-ös törvény 9. cikkelye (3) bekezdése írja elő.       

 

4. cikkely. Jóváhagyják, hogy a 2020. ápr. 30-i 91-es HTH 5. és 6. cikkelyében előírt 

csökkentéseket alkalmazzák a vészhelyzeti állapot megszüntetését követő hónapban, 2020. 

dec. 31-ig.. 

 

5. cikkely.   Jóváhagyják, hogy a 2020. ápr. 30-i 91-es HTH 1. cikkelye által előírt 

díjak megszüntetését, illetve a 2. cikkelyben előírt használati-bérleti díjakra való felmentési 

határidőket szükségállapot esetén alkalmazzák, amennyiben az állapotot visszaállítják.  

 

6. cikkely.  Jelen határozat érvénybe lépésének dátumától minden ellenkező előírás 

hatályát veszti.  

 

7. cikkely.   Jelen határozat előírásainak végrehajtásával Marosvásárhelyi Municípium 

Végrehajtó Testületét  bízzák meg a Gazdasági Igazgatóság, a Szociális, Kulturális, Vagyoni 

és Kereskedelmi Tevékenységek Igazgatósága, valamint a Közterület  kezelő Közszolgálat 

által.   

 

8.  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.  

 

 

 

Üléselnök 

Papuc Sergiu Vasile 

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében, 

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

 


