
R O M ÁN I A          

Maros megye 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa  

 

 

2021. április 22-i 

131-es számú határozat 

 

 

a helyi adóknak és illetékeknek az inflációs rátával való átszámítására, valamint az 

adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös számú törvény 493. cikkelye (3) és (4) bekezdése 

előírta bírságok időszerűsítésére 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  

 

Figyelembe véve: 

a) A Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóság révén a Polgármester indítványozta 2021.04.01-i 

25.458-as számú Jóváhagyási referátumot, a helyi adóknak és illetékeknek az inflációs rátával való 

átszámítására, valamint az adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös számú törvény 493. cikkelye 

(3) és (4) bekezdése előírta bírságok időszerűsítésére, 

b) Az Országos Statisztikai Hivatal által kibocsátott 1.146/18.01.2021 átiratot, amelyben 

közlik a 2,6%-os inflációs rátát a 2020-as évre, s amelyet a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási 

Minisztérium hivatalos honlapjára is feltöltöttek, 

c) A Marosvásárhelyi Helyi Tanács keretében működő szakbizottságok jelentését  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• A helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006-os számú törvény 27. cikkelye, 

• Az adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös számú törvény 491. cikkelye és 493. 

Cikkelye, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

• Az adóeljárási törvénykönyvre vonatkozó 207/2015 számú törvény, 

• A közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 52/2003-as törvény 7. 

cikkelye (1) és (2) bekezdései, 

• A jogszabályok kidolgozásában használt jogalkotói normákra vonatkozó, újraközölt 24/2000 

számú törvény 80-81. cikkelyei,  

• A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 

87. cikkelye (3) bekezdése, 129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „b” betűje, (4) bekezdése 

„c” betűje, (14) bekezdése, a 139. cikkelye (1) bekezdése és a (3) bekezdése „c” betűje, a 196. 

cikkelye (1) bekezdése „a” betűje, a 243. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje - az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, 

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a helyi adóknak és illetékeknek az inflációs rátával való 

átszámítását, valamint az adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös számú törvény 493. cikkelye 

(3) és (4) bekezdése előírta bírságok időszerűsítését, a 2,6%-os inflációs rátával, a 2022-es évtől 

kezdődően. 

 

2. cikkely: A jelen határozat előírásainak teljesítésével Marosvásárhely Municípium 

Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóság 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 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

(A határozatot 19 „igen” szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el)  

 

 

 


