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119-es számú határozat 

 

 

 

a Közterület-kezelő Közszolgálat által alkalmazott 2021-es évi speciális illetékek és 

tarifák, valamint bizonyos szabálysértések és az azokra alkalmazandó bírságok 

bevezetésére vonatkozó 2020.12.17-i 230-as számú helyi tanácsi határozat 1-es melléklete 

módosítására 

 

 

 

Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén 

 

 

Figyelembe véve: 

a) A Közterület-kezelő Közszolgálat révén a Polgármester indítványozta 2021.03.19-i 21698/2172 

számú Jóváhagyási referátumot, a Közterület-kezelő Közszolgálat által alkalmazott 2021-es évi 

speciális illetékek és tarifák, valamint bizonyos szabálysértések és az azokra alkalmazandó bírságok 

bevezetésére vonatkozó 2020.12.17-i 230-as számú helyi tanácsi határozat 1-es melléklete 

módosítására vonatkozóan,  

b) A szakbizottságok kedvező véleményezését,  

c) A Marosvásárhelyi Helyi Tanács keretében működő szakbizottságok jelentését, 

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

• A jogszabályok kidolgozásában használt törvényhozói normákra vonatkozó 24/2000 számú 

törvény 59. cikkelye, 80-82. cikkelye, 

• A közigazgatási döntéshozás átláthatóságára vonatkozó 52/2003. számú törvény, 

újraközölve, 

• Az adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015-ös számú törvény 454. cikkelye „g” betűje, 

484. cikkelye (1)-(3) bekezdése, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; illetve az 

adóeljárási törvénykönyvre vonatkozó 207/2015-ös számú törvény, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel; 

• A helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006-os számú törvény 30. cikkelye (1) 

bekezdése, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi kormányrendelet 129. 

cikkelye (1) bekezdése, (2) bekezdése „c” betűje, (4) bekezdése „c” betűje, a 196. cikkelye (1) 

bekezdése „a” betűje előírásai, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

 

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a Közterület-kezelő Közszolgálat által alkalmazott 2021-es évi 

speciális illetékek és tarifák, valamint bizonyos szabálysértések és az azokra 

alkalmazandó bírságok bevezetésére vonatkozó 2020.12.17-i 230-as számú helyi tanácsi 

határozat 1-es melléklete módosítását, az alábbiak szerint: 

 



(I) A 230/2020-as számú helyi tanácsi határozat 1. cikkelye XI. pontja módosul, s az alábbi 

tartalma lesz: 

 

XII Közterület-elfoglalási díj: 

1) Engedélyezett és/vagy jóváhagyott fedett 

parkolók esetében 
330 lej/év 

2) Az önkormányzat által kialakított fedett 

parkolók esetében 

Megjegyzés:  

      A tulajdonosi társulások kötelesek a díj 90%-át kifizetni az általuk képviselt kedvezményezettek 

után. A tarifa 10%-os különbözete a tulajdonosi társulásoknál marad, és szigorúan a fedett parkolók 

javítására és karbantartására, a zöldterületek karbantartására és a háztartási hulladéktárolók 

higienizálására használható fel.  

     Amennyiben a tulajdonosi társulások nem javítják és/vagy nem tartják karban a fedett 

parkolókat, nem tartanak fenn zöldterületeket és fertőtlenítik az irányításuk alatt álló háztartási 

hulladéktároló létesítményeket, a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban szankciókat 

kell alkalmazni.  

Eljárás: A közterület fedett parkolókkal történő elfoglalására kirótt díjat egy évre számolják ki, ezt 

pedig félévenként, két egyenlő részben kell kifizetni, pontosabban legkésőbb március 15-ig, illetve 

szeptember 15-ig.   

              A díj félévenkénti határidejéig való ki nem fizetése esetén késedelmi többletfizetést rónak ki 

az érvényben levő törvény szerint. 

             A díjat a Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóság hajtja be. 

 

(II) A 230/2020-as számú helyi tanácsi határozat 1. cikkelye XX. pontja módosul, s az alábbi 

tartalma lesz: 

 

XX 1) Speciális hulladékgyűjtési és -szállítási díj 

azon jogi személyek részére, akik nem kötöttek 

szerződést az engedéllyel rendelkező 

köztisztasági szolgáltatóval  

2.832 lej/ m3/ munkapont 

/székhely/hónap 

2) Speciális díj az illegálisan tárolt hulladék 

gyűjtéséért és szállításáért. 
2.832 lej/ m3 

Megjegyzés:  

                1) A hulladék gyűjtésének és elszállítási külön díjának kifizetése azon jogi személyek 

esetében, akik nem kötöttek szerződést az engedéllyel rendelkező köztisztasági szolgáltatóval a 

keletkező hulladék mennyiségére, az épület tulajdonosára vagy bérlőjére, jogi személyre hárul.  

             

               2) A titkosan tárolt hulladék gyűjtéséért és szállításáért külön díjat kell fizetnie annak a 

földterület-tulajdonosnak, akinek a területén a hulladékot titkosan tárolták, ha az nem felel meg az 

előzetes bejelentésben előírt határidőnek.    

 

   A fizetési határidő minden hónap 25.napja A fizetési határidő elmulasztása a helyi költségvetést 

megillető adókötelezettségekre vonatkozó, a  költségvetési eljárási törvényben meghatározott 

összeg késedelmi növekedését eredményezi a terhelés integrált kifizetésének időpontjáig.    

             

A község központi és védett területén élő jogi személyek, valamint a fő közlekedési körzetek 

területén tartózkodó jogi személyek kötelesek bármilyen hulladékot tárolni, és azt kizárólag 

eurótárolókban vagy eurókonténerekben, ellenkező esetben a hatályos jogszabályi rendelkezésekkel 

összhangban szankciókat alkalmaznak. 

 

2. cikkely:  A jelen határozat előírásai a nyilvános közlés dátumától lépnek érvénybe.  

 



3. cikkely: Jelen határozat életbe lépésekor bármely más előírás érvényét veszti.  

 

4. cikkely: Jelen határozat véghezvitelével Marosvásárhely Municípium Végrehajtó 

Testületét bízzák meg, a Gazdasági igazgatóság, a Helyi Adó- és Illetékügyi Igazgatóság, a Főépítész 

Igazgatósága, a Helyi Rendőrség Igazgatósága és a Közterület-kezelő Közszolgálat révén. 

 

5. 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. 

 

 

Üléselnök 

Kelemen Atilla-Márton 

 

Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője nevében,  

Szövérfi László 

 

 

 

 

(A határozatot 21 „igen” szavazattal fogadták el)  

 

 

 

 


