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     Figyelembe véve:  

a) A Főépítészeti Igazgatósága révén a Polgármester kezdeményezte 1391/02.03.2020 sz. 

Jóváhagyási referátumot a 2021. pénzügyi évben a Főépítészi Igazgatóság által kiszabott bizonyos 

speciális illetékek mértékének meghatározására vonatkozóan 

b) A Marosvásárhelyi Tanács szakbizottságainak jelentését 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően :   

 a helyi közpénzügyre vonatkozó 2006. évi 273-as sz. törvény 27. cikkelye, az 

adótörvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 227-es számú törvény 491-es cikkelye, 489-es 

cikkelye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, az adótörvénykönyv alkalmazási 

normáira vonatkozó 1/2016-os kormányhatározat, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel, a 207/2015-ös sz. törvény előírásai, a területrendezésre és városrendezésre 

vonatkozó 350/2001-es számú törvény, az építkezési munkálatok végrehajtásának 

engedélyezésére vonatkozó, újraközölt, utólag módosított és kiegészített 1991. július 29-i 50-

es számú törvény 45-ös cikkelye 1^11, 1^13, 1^14-es bekezdései,  

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

 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 a Főépítész Igazgatósága alkalmazott speciális illetékek 

szintjét, a 2021-es évre, a következőképpen: 

- 50 lej Terület- és Városrendezési Műszaki Bizottság véleményezésének 

kibocsátásáért; 

- 50 lej az Övezeti Városrendezési Terv összeállításához szükséges célszerűségi 

véleményezés kibocsátásáért; 

- 50 lej a városrendezési dokumentáció véleményezésére (kivéve a közigazgatási 

hatóságok és intézmények által kezdeményezetteket);  

-50 lej az Egységes Egyeztető Bizottság (C.A.U.) által kibocsátott egységes egyezményért; 

- 50 lej A3-as formátumú tervrajzért – Marosvásárhely GIS térképének része; 

- 100 lej A2-es formátumú tervrajzért – Marosvásárhely GIS térképének része.  

- 15 lej közélelmezési egységek és promóciós kereskedelemhez tartozó idényteraszok 

berendezéséhez szükséges ideiglenes működési engedélyek megszervezését célzó 

véleményezés kibocsátása, szezonteraszok berendezése céljával; 

- A4-es fénymásolat: 0,50 lej/másolat egy oldal, 1 lej mindkét oldal; 



- A3-as egyszerű fénymásolat: 1,00 lej/másolat; 

- A3-as mindkét oldalas fénymásolat: 1,50 lej/másolat; 

- Városrendezési bizonylat kibocsátási kérelme – 1 lej; 

- Építkezési engedély kibocsátási kérelme – 3 lej; 

- Felszámolási engedély kibocsátási kérelme – 3 lej; 

- Helyzetrajz kibocsátási kérés :0,50 lej; 

- Közterület-rendezési és urbanisztikai műszaki bizottság véleményezésének kibocsátási 

kérése: 0,50 lej  egyszerű formátum, 1,00 lej mindkét oldalas formátum 

- PUZ célszerűségi véleményezés kibocsátási kérelme – 0,50 lej; 

- PUD/PUZ jóváhagyási kérés – 1 lej. 

- Egységes egyezmény kibocsátási kérelme: 0,50lej/egyszerű formanyomtatvány másolata.  

 

2. cikkely: Jóváhagyják a Municípium írásos értesítése szerint kifizetendő illetékek 

bevezetését a PUZ/PUD városrendezési dokumentáció előírásai által érintett övezetekben levő 

ingatlantulajdonosok számára, amelyeknek mértéke esetenként változik, a szükséges összegeknek 

az adófizetőktől az értesítés utáni behajtási eljárás révén (a véleményezésnek/jóváhagyásnak 

alávetett városrendezési dokumentáció kezdeményezői).  

 

3. cikkely: Jelen határozat véghezvitelével a Marosvásárhelyi Tanács végrehajtó testületét 

bízzák meg, a Főépítész Igazgatósága és a Helyi adókat és illetékeket kezelő igazgatóság 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. 

 

 

Üléselnök 

                        Papuc  Sergiu Vasile    

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője nevében 

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

 

 
 


