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Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2020. április 30-i 

80-as számú határozat 

 

 

 

annak betiltására, hogy személyek kéregessenek anyagi jövedelemszerzés céljából 

közterület-foglalással, sértve ezáltal Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

közigazgatási területének imidzsét és környezeti feltételeit 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

Figyelembe véve:  

a) A Polgármester által  (a Helyi Rendőrség révén) kezdeményezett  2020. febr. 3-i, 

1961-es számú jóváhagyó Referátumot - annak betiltására, hogy személyek 

kéregessenek anyagi jövedelemszerzés céljából közterület-foglalással, sértve ezáltal 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási területének imidzsét és 

környezeti feltételeit 

b) Az illető személy ama cselekedeteinek betiltását, hogy kéregessen anyagi jövedelemszerzés 

céljából közterület-foglalással, sértve ezáltal Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási 

területének imidzsét és környezeti feltételeit  

c) A Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi Közigazgatási Iroda 2020. febr. 17-i,  10347/206-

os számú   jelentését, 

d) A Maros Megyei Szociális Gondozás Igazgatóságának és a Helyi Adók és Illetékek 

Igazgatóságának kedvező véleményezését, 

e) Marosvásárhely Municípium Helyi Tanácsának keretén belül működő Szakbizottságok 

jelentését 

   

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

  A Helyi Rendőrség 155/2010/R számú törvénye 6. cikkelyének „d” betűje és a 2010. dec. 

29-i, 1332-es kormányhatározat előírásai a Helyi Rendőrség Szervezési és Működési 

Keretszabályzatát illetően, valamint a gyermekek jogainak védelmét és elősegítését szavatoló, 

újraközölt, 272/2004-es számú törvény.     

  Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a szabálysértések jogrendjéről szóló 

2/2001-es kormányrendelet 1. cikkelyét, a 2. cikkely (3) bekezdését, a 3. cikkelyt, továbbá az 5. 

cikkely (2) bekezdésének „b” betűjét    

 a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „d” betűje, a (7) bekezdése „g” betűje, a 139. cikkelye 

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

 

 

Elhatározza: 
 

1. cikkely: (1) megtiltják, hogy egy személy kéregessen anyagi jövedelemszerzés céljából 

közterület-foglalással, sértve ezáltal Marosvásárhely Megyei Jogú Város közigazgatási 

területének imidzsét és környezeti feltételeit 

 

             (2) Amennyiben az .(1) bekezdésben leírt cselekedetet 14 évüket betöltött kiskorúak 

követik el, a jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a szülők vagy törvényes gyámok vezetéknevét, 

keresztnevét és lakhelyét.  



              

2. cikkely: (1) Az 1. cikkelyben leírt szabálysértést 100 – 500 lej bírsággal illetik.    

             (2) Az 1. cikkelyben megállapított szabálysértést elkövető, 14 évet betöltött kiskorúak 

esetén  a bírság minimális, illetve maximális összege a felére csökken.   

. 

3. cikkely: (1) A szülői felügyeletet és gondoskodást nélkülöző kiskorúakat, akiket 

Marosvásárhely megyei jogú város területén azonosítanak be mint az 1. cikkelyt megszegőket, 

átadják az Intervenciós Szolgálatnak  sürgősségi jogrend szerint, visszaélés, elhanyagolás, 

kereskedelem, migrálás okán, továbbá telefonszolgálatot működtetnek a Szociális Gondozás 

Igazgatósága és Maros Megyei Gyermekvédelem belül, a gondok törvényes megoldása 

érdekében. 

 

            (2) Azon esetekben, amikor felnőttek olyan kiskorúak társaságában vannak, akiket már 

azonosítottak és megbírságoltak koldulásért, a Helyi Rendőrség Igazgatósága tájékoztatja a Maros 

Megyei Szociális Gondozás Igazgatóságát, valamint a Rendőrfelügyelőséget, a törvényes 

eljárások folytatása érdekében.    

 

4. cikkely: Az 1. cikkelyben szereplő szabálysértés megállapítását és bírságolását a 

Marosvásárhely Municípium szervezeti struktúrájához tartozó helyi rendőrök végzik. 

   
5. cikkely: A szabálysértő a jegyzőkönyv átadása után számított 15 napon belül kifizetheti 

a jelen határozat által megállapított minimális bírság felét, a szankciókat alkalmazó személyeknek 

erről bejegyzést kell eszközölniük a jegyzőkönyvben.    

 

6. cikkely: Jelen határozat előírásait kiegészítik a 2/2001-es számú kormányrendelet 

utasításaival, a szabálysértésekre vonatkozó jogi szabályozásokat illetően, ezeket módosításokkal 

hagyták jóvá a 180/2002-es, utólag módosított és kiegészített törvény által.  

 

7. cikkely: Jelen határozatot tájékoztatás céljából közlik a Maros Megyei Szociális 

Gondozás és Gyermekvédelem Igazgatóságával, valamint a Maros Megyei 

Rendőrfelügyelőséggel.  

 

8. cikkely: Jelen határozat előírásainak véghezvitelével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg a Helyi Rendőrség Igazgatósága, valamint a Maros Megyei 

Szociális Gondozás Igazgatósága által.   

 

9. 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. 

 

10. cikkely: Jelen határozatot közlik az alábbiakkal:  

- A Helyi Rendőrség Igazgatóságával  

- A Marosvásárhelyi Szociális Gondozás Igazgatóságával 

- A Maros Megyei Szociális Gondozás és Gyermekvédelem Igazgatóságával  

- A Maros Megyei Rendőrfelügyelőséggel 

 

 

Üléselnök 

                        Papuc  Sergiu Vasile    

 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város jegyzője nevében 

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


