
         

 

 

R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. május 28-i 

106-os számú határozat 

 

 

a 2019. évi 246. sz. helyi tanácsi határozat 1-es mellékletének módosítására és 

kiegészítésére annak érdekében, hogy mentesüljenek az adó alól a köztulajdon 

részleges használatáért az építőanyagok, állványok, konténerek stb. tárolásáért 

és a közterület részleges használatának díja alól munkatelep-szervezésért, a 

történelmi műemléképületek tulajdonosai vagy azoknak az épületeknek a 

tulajdonosai, amelyek a műemlékjegyzékben szereplő városi épületegyüttes 

részei, és akik saját költségükre javítási munkálatokat végeznek az 

energiateljesítmény növelése vagy az építészeti-környezeti minőség javítása 

érdekében 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve: 
a) Bíró Csaba Szilveszter és Kovács Lajos-Alpár tanácsosok 2020. 03. 12-i 16.907 

számú Jóváhagyási referátumát a 2019. évi 246. sz. helyi tanácsi határozat 1-es mellékletének 

módosítására és kiegészítésére annak érdekében, hogy mentesüljenek az adó alól a 

köztulajdon részleges használatáért az építőanyagok, állványok, konténerek stb. tárolásáért és 

a közterület részleges használatának díja alól munkatelep-szervezésért, a történelmi 

műemléképületek tulajdonosai vagy azoknak az épületeknek a tulajdonosai, amelyek a 

műemlékjegyzékben szereplő városi épületegyüttes részei, és akik saját költségükre javítási 

munkálatokat végeznek az energiateljesítmény növelése vagy az építészeti-környezeti 

minőség javítása érdekében,  

b) A Főépítész Igazgatóság 2020.03.18-i 1785-ös számú jelentését, a Helyi Rendőrség 

Igazgatóságának 2020.03.27-i 5858-as számú jelentését, a Közterület-kezelő Igazgatóság  

2020.04.21-i 2376/22937-es számú jelentését, a Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi 

Közigazgatási Igazgatóság 2020.04.23-i 23452-es számú jelentését, 

c) a Marosvásárhelyi Tanács szakbizottságainak jelentését,. 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• az újraközölt, közigazgatásbeli döntéshozói átláthatóságra vonatkozó 2003-as évi 

52-es számú Törvény, 

• a Közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019-es évi 57-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129-es cikkelye 1. bek., 14. bek. 196-os cikkelye  1. bek. „a” betűje és 243-

as cikkelye 1.bek. „a” betűje.   

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely:  Jóváhagyják a 2019/246-os számú határozat 1-es függelékének 

módosítását és kiegészítését, az „Általános jegyzéknél”, a 8-as pont után, bevezetik a 9-es 

pontot, az alábbi tartalommal:    

9. A XIV. és XV. kritériumoknál előírt díj alól mentesülnek azon műemléképület- 

tulajdonosok vagy azoknak az épületeknek a tulajdonosai, amelyek a műemlékjegyzékben 



         

 

szereplő városi épületegyüttes részei, és akik saját költségükre felújítási, helyreállítási 

munkálatokat végeznek.  

A kedvezmény nyújtásához szükséges feltételek: Építkezési engedély vagy más,  

felújítási és helyreállítási munkálatok elvégzéséhez szükséges dokumentumok, telekkönyvi 

kivonat, az épület degradált állapotát igazoló dokumentumok 

A kedvezmény csak abban az esetben nyújtható, ha a kérés benyújtásakor bizonyítást 

nyer, hogy a helyi követelések ki vannak fizetve.  

 

2. cikkely: A jelen határozatban előírt kedvezmények a műemléképület tulajdonosokra is 

érvényesek. 

 

3. cikkely:  A jelen határozatban előírt kedvezmények azon épülettulajdonosokra is 

érvényesek, amelyek épületei a védett övezeten kívül helyezkednek el, és 1950 előtt épültek.  

 

4. cikkely:  A jelen határozat előírásai,  ennek elfogadási időpontjától lépnek érvénybe.  

 

5. cikkely: Jelen határozat gyakorlatba ültetésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Gazdasági Igazgatóság, a Közterület-rendező Igazgatóság 

és a Helyi Rendőrség Igazgatósága révén.  

 

6. 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 
  

 


