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2021. július 29-i 

222-es számú határozat 

    

 

a 2021. március 25-i 65-ös számú helyi tanácsi határozat módosítására és kiegészítésére, amely 

a Marosvásárhely Polgármestere szakapparátusa keretében működő Helyi Adó- és Illetékügyi 

Igazgatóságnak Marosvásárhely Helyi Adóigazgatósága – jogi személyiséggel rendelkező helyi 

érdekeltségű közintézménnyé való átszervezésére vonatkozik, a szervezeti felépítés megfelelő 

módosításával, az organigramma, a személyzetszám és a tisztségjegyzék jóváhagyásával 

 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén  

 

 

Figyelembe véve: 

- A Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóság révén a Polgármester indítványozta 2021.07.19-i 

52279-es számú Jóváhagyási referátumot, a 2021. március 25-i 65-ös számú helyi tanácsi határozat 

módosítására és kiegészítésére, amely a Marosvásárhely Polgármestere szakapparátusa keretében 

működő Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóságnak Marosvásárhely Helyi Adóigazgatósága – jogi 

személyiséggel rendelkező helyi érdekeltségű közintézménnyé való átszervezésére vonatkozik, a 

szervezeti felépítés megfelelő módosításával, az organigramma, a személyzetszám és a 

tisztségjegyzék jóváhagyásával; 

      - a Köztisztviselők Országos Hatósága 20940/2021 sz. átiratát; 

- a Nemzetközi Finanszírozású Projektek, Humán Erőforrás, Közönségszolgálati és Logisztikai 

Igazgatóság 53.271., valamint a Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi Közigazgatási 

Igazgatóság 2021.07.23-i 53.395. számú szakjelentését,  

- A Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa keretében működő szakbizottságok 

jelentését,  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

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

az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

• az adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015 számú törvény, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel; 

• az adóeljárási törvénykönyvre vonatkozó 207/2015 számú törvény, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

• a 227/2015 számú törvény alkalmazási metodológiájára vonatkozó 1/2016-os számú 

kormányhatározat; 

• 53/2003 sz. törvény - Munkatörvénykönyv, újraközölve, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel; 

• a közalapokból fizetett személyzet bérezésére vonatkozó 153/2017 sz. törvény; 

• a közigazgatásbeli döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003. számú törvény, 

újraközölve;  

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

129. cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „a” és „b” betűi, a (3) bekezdése „c” betűje, a (14) 



bekezdése, a 130. cikkelye (1)-(3) bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűje és a 243. 

cikkelye (1) bekezdése „a” betűje előírásai alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

 

 

Elhatározza: 

 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a 2021. március 25-i 65-ös számú helyi tanácsi határozat módosítását 

és kiegészítését, amely a Marosvásárhely Polgármestere szakapparátusa keretében működő Helyi 

Adó- és Illetékügyi Igazgatóságnak Marosvásárhely Helyi Adóigazgatósága – jogi személyiséggel 

rendelkező helyi érdekeltségű közintézménnyé való átszervezésére vonatkozik, a szervezeti 

felépítés megfelelő módosításával, az organigramma, a személyzetszám és a tisztségjegyzék 

jóváhagyásával, az alábbiak szerint: 

 

1. A Marosvásárhely Helyi Adóigazgatóság Szervezési és működési szabályzatára 

vonatkozó 1-es melléklet módosul, és a jelen határozat szerves részét képező 1-es 

melléklettel helyettesítik.  

2. A Marosvásárhely Helyi Adóigazgatóság Organigrammájára vonatkozó 2-es melléklet 

módosul, és a jelen határozat szerves részét képező 2-es melléklettel helyettesítik.  

3. A Marosvásárhely Helyi Adóigazgatóság Tisztségjegyzékére vonatkozó 3-as melléklet 

módosul, és a jelen határozat szerves részét képező 3-as melléklettel helyettesítik.  

 

2. cikkely: A 2021. március 25-i 65-ös számú helyi tanácsi határozat többi előírása érvényben 

marad.  

 

3. cikkely: Jelen határozat gyakorlatba ültetésével a Marosvásárhely Helyi 

Adóigazgatóságot és a polgármester szakapparátusa szakrészelegeit bízzák meg. 

 

4. cikkely: A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. számú sürgősségi 

kormányrendelet 252. cikkelye 1. bekezdése „c” betűje és a 255. cikkelye, valamint az 554/2004. 

számú közigazgatási bíráskodási törvény 3. cikkelye 1. bekezdése értelmében, jelen határozatot 

benyújtják Maros megye prefektusának, törvényességi felülvizsgálat végett. 

 

5. cikkely: Jelen határozatot közlik az alábbiakkal:  

● Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere, 

● Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóság, 

● Köztisztviselők Országos Hatósága (A.N.F.P.) Bukarest, a Humán erőforrás osztály 

révén, 

 

 

 

 

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,  

Bâta Anca Voichiţa 

 

 

 

 

(A határozatot 16 „igen” szavazattal és 2 tartózkodással fogadták el)              
 


