
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. április 30-i 

61-es számú határozat 

 

 
a 2021. évre vonatkozó, a Műszaki Igazgatóság által nyújtott szolgáltatások ellenértékének 

elfogadására 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

  

Látva a Marosvásárhely Municípium keretében működő Műszaki Igazgatóság révén a 

Polgármester kezdeményezte 2020.02.24-i 136 sz. Jóváhagyási referátumot a Műszaki Igazgatóság 

által nyújtott szolgáltatásokra alkalmazott 2021-es évi ellenértékének jóváhagyására,  

Figyelembe véve a Marosvásárhelyi Helyi Tanács szakbizottságainak jelentését,  

Figyelembe véve az adótörvénykönyvre vonatkozó 2015. évi 227-es számú törvény 485. 

cikkelye előírásait, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 2006. évi 273-as számú törvény 30. 

cikkelyeinek előírásait, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

Figyelembe véve az adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös számú törvény 484-es 

cikkelyét, 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (1) bekezdése, (14) bekezdése, a 139. cikkelye (1) bekezdése, a 

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

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a Műszaki Igazgatóság által nyújtott szolgáltatásokra alkalmazott 

2021. évi ellenértékek szintjét, a jelen határozat szerves részét képező mellékletnek megfelelően.  

 

 2. cikkely: Jelen határozat véghezvitelével Marosvásárhelyi Tanács végrehajtó testületét bízzák 

meg, a Műszaki Igazgatóság és a Helyi Adók és Illetékek Igazgatósága 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.  

 

 

Üléselnök 
                        Papuc  Sergiu Vasile    

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője nevében 

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

 

 



 

 

A.                                                                                                                                                                                 

  

Szolgáltatások ellenértéke      Melléklet 

           

 
 

                                                                                             

Megjegyzés: 

Az alábbi természetes és jogi személyek mentesülnek a Műszaki Igazgatóság által kibocsátott 

véleményezés ellenértékének kifizetése alól:  

a) Háborús veteránok, háborús özvegyek és a háborús veteránok újra férjhez nem ment 

özvegyei;  

b) A 118/1990-es számú törvény-dekrétum 1-es cikkelyében megjelölt személyek, 

újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, valamint a 105/1999-es 

kormányrendelet 1-es cikkelyénél megjelölt személyek, amelyet a 189/2000-es számú 

törvény módosításaival és kiegészítéseivel hagytak jóvá, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel; 

c) Az Oktatásügyi és Tudományos Kutatási Minisztérium vagy az Ifjúságügyi és 

Sportminisztérium koordinálása alatt működő intézmények vagy egységek, kivéve a 

gazdasági tevékenységekre használt helyiségeket;  

d) A végrendeletek révén létrehozott alapítványok, amelyek a törvény értelmében jöttek 

létre azzal a céllal, hogy támogassák, fejlesszék és segítsék a nemzeti kulturális 

intézményeket, valamint hogy támogassák a humanitárius, szociális és kulturális jellegű 

tevékenységeket;  

e) Azon szervezetek, amelyeknek egyetlen tevékenysége a szociális szolgáltatások nyújtása 

azon szakegységekben, amelyek szállást, szociális és egészségügyi ellátást, tanácsadást, 

védelmet, rekuperációs tevékenységet, társadalmi rehabilitálást és visszailleszkedést 

biztosít gyerekeknek, családoknak, fogyatékkal élő személyeknek, idős személyeknek, 

valamint minden más, nehéz helyzetben levő személynek, a törvény feltételei között; 

f) Súlyosan vagy halmozottan fogyatékos személyek, az I-es fokozatú rokkantságba sorolt 

személyek, valamint a súlyosan és halmozottan fogyatékos, illetve az I-es fokozatú 

rokkantságba sorolt kiskorúak törvényes képviselői.  

 

B. Bírságok 

 

 

Sor 

Sz. 
Megnevezés 

Év  

2020  

I Műszaki Igazgatóság Véleményezésének 

kibocsátási illetéke, kivéve az információ-

továbbítási hálózatokat  
 

- 1,2 lej/folyóméter közterületen levő 

közműhálózatokra 

- 2,2 lej/négyzetméter közterületen levő 

építményekre  

- 1,1 lej/folyóméter közterület-szomszédságra 

- 20 lej / véleményezés a közterületen levő 

közműhálózatok ellenőrzési véleményezéséért 

 

II Marosvásárhely municípium tulajdonában levő 

villanyoszlopok használati illetéke, légi vonalak, 

kivéve az információ-továbbítási hálózatokra  
 

 

 

2,70  lej/oszlop/hónap 

 

 A közvilágítási hálózathoz engedély 

(véleményezés) nélkül való csatlakozás esetén 

kirótt büntetés 

2.000 – 2.500 lej között/csatlakozás   

 Engedély nélkül reklámpannók elhelyezésére a 

közvilágítási oszlopokon   

2.000 – 2.500 lej között/oszlop  



 

 

2020 – 2021-es illetékek összehasoníltása  

 

 

                                                                                        Melléklet  

 

 

A. Szolgáltatások ellenértéke         

  

Sor 

Sz. 
Megnevezés 

Év Év  

2020 2021  

I Műszaki Igazgatóság 

Véleményezésének kibocsátási 

illetéke, kivéve az információ-

továbbítási hálózatokat  
 

- 1,2 lej/folyóméter 

közterületen levő 

közműhálózatokra 

- 2,2 lej/négyzetméter 

közterületen levő 

építményekre  

- 1,1 lej/folyóméter 

közterület-

szomszédságra 

- 20 lej / véleményezés a 

közterületen levő 

közműhálózatok 

ellenőrzési 

véleményezéséért 

- 1,2 lej/folyóméter 

közterületen levő 

közműhálózatokra 

- 2,2 lej/négyzetméter 

közterületen levő 

építményekre  

- 1,1 lej/folyóméter 

közterület-szomszédságra 

- 20 lej / véleményezés a 

közterületen levő 

közműhálózatok 

ellenőrzési 

véleményezéséért 

 

II Marosvásárhely municípium 

tulajdonában levő villanyoszlopok 

használati illetéke, légi vonalak, 

kivéve az információ-továbbítási 

hálózatokra  
 

 

 

2,70  lej/oszlop/hónap 

 

 

2,70  lej/oszlop/hónap 

 

 

 

 

 

 

B. Bírságok 

 

 A közvilágítási hálózathoz engedély 

(véleményezés) nélkül való csatlakozás esetén 

kirótt büntetés 

2.000 – 2.500 lej 

között/csatlakozás  

2.000 – 2.500 lej 

között/csatlakozás  

 

 Engedély nélkül reklámpannók elhelyezésére a 

közvilágítási oszlopokon   

2.000 – 2.500 lej 

között/oszlop 

2.000 – 2.500 lej 

között/oszlop 

 

 

 


