
 

A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

MAROS MEGYEI TANÁCS  

 
98. számú HATÁROZAT 

2016. július 28-i 
a Maros megyei saját és a Maros Megyei Tanács alárendelt intézményeinek 

költségvetéséhez tulajdonitható 2016-os  helyi viteldijak és tarifák jóváhagyásáról 
szoló 2015.12.17-i  Maros Megyei Tanács 165 sz. Határozat mellékletének módositását 

illetően 
 

Maros Megyei Tanács, 
 
Látván a Maros Megyei Lakosság-nyilvántartó Központ 2016.07.13/5459 sz. 
tényfeltáró indoklását, valamint a szakbizottságok meghagyását, 
 
Figyelembe véve az utólagosan módositott és kiegészitett, biroságon kivüli 
illetékekről szoló 1999/117 sz. Törvény és a központi kormányzati szinten belüli 
egyszerüsitő intézkedések meghatározásáról, valamint egyes jogszabályok 
kiegészitéséről szoló  2016/41 sz. Sürgösségi Kormányrendelet rendelkezéseit, 
 
A helyi önkormányzatról szoló 2001/215 sz. Törvény 91. Cikk (1) bekezdés „c” betű 
és a 97. Cikk (1) bekezdés rendelkezéseinek értelmében, újból közzétett, az utólagos 
módositásokkal és kiegészitésekkel, 

 
hatázozza: 

 
I. Cikk. A Maros Megyei Tanács és a Maros Megyei Tanács alárendelt intézményeinek 
2016-os saját költségvetését megillető helyi viteldijak és tarifák jóváhagyásáról szoló   
2015 december 17-i Maros Megyei Tanács 165 számú Határozata az alábbiak szerint 
módosul:  
 
II Pont, 2 alfejezet, 2 oszlopa módosul és tartalma a következő lesz:  
„A román állampolgárok személyazonositó igazolványainak beváltása, valamint a 
román állampolgárok lakóhelyének vagy tartózkodási helyének módositása”.  
 
 
 
II. Cikk. A jelen határozatba foglaltak kivitelezésének felelőssége a Maros Megyei 

Lakosság-nyilvántartó Központ felelősségére hárul.  

 

ELNÖK                                                                                                     Ellenjegyzi  

Péter Ferenc                                                                                                  TITKÁR 

                                                                                                               Paul Cosma  
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MAROS MEGYEI TANÁCS              MAROS MEGYEI LAKOSSÁG-NYILVÁNTARTÁSI KÖZPONT 

         2016.07.13/5459 Sz. 
D 1 Akta 

 
INDOKLÁS 
a Maros megyei saját és a Maros Megyei Tanács alárendelt intézményeinek 
költségvetéséhez tulajdonitható 2016-os  helyi viteldijak és tarifák jóváhagyásáról 
szoló 2015.12.17-i Maros Megyei Tanács 165 sz. Határozat mellékletének módositását 
megillető határozattervezethez  
 
 
A Maros Megyei Tanács Maros megyei saját és a Maros Megyei Tanács alárendelt 
intézményeinek költségvetéséhez tulajdonitható 2016-os  helyi viteldijak és tarifák 
jóváhagyásáról szoló  2015.12.17/165 sz. Határozat 1. melléklete révén sor került a 
Maros Megyei Lakosság-nyilvántartási Központ által nyújtott szolgáltatásokat 
megillető viteldijak meghatározására.  
 
A központi kormányzati szinten belüli egyszerüsitő intézkedések meghatározásának, 
valamint egyes jogszabályok kiegészitésének érdekében a 2016/41 sz. Sürgösségi 
Kormányrendelet által módositásokra került sor a biróságon kivüli illetékekről szoló 
1999/117 sz. Törvény vonatkozásában, abban az értelemben, hogy a 
személyazonositó igazolvány kibocsátása felmentesitett a biroságon kivüli illetékek 
alól (2016/41 sz. Sürgösségi Kormányrendelet 2 pontja, 14. Cikk, I.). Az új jogszabály 
szerint csak a személyazonositó okmányok beváltásának folyamata nem mentesitett 
a biróságon kivüli illetékek alól.  
 
Ezért, a maros Megyei Tanács 2015/165 sz. Határozat  II. Pont-  Biróságon kivüli 
illetékrek, 2 Alfejezet, 2 oszlopának módositására kell sor kerüljön, a szolgáltatás 
újra nevezésének értelmében a: „A román állampolgárok személyazonositó 
igazolványának kibocsátása vagy beváltása, valamint a román állampolgárok 
lakóhelyének vagy tartózkodási helyének módositása” –elnevezésről „A román 
állampolgárok személyazonositó igazolványainak beváltása, valamint a román 
állampolgárok lakóhelyének vagy tartózkodási helyének módositása  ” elnevezésre.  
 
 
ÜGYVEZETŐ IGAZGATÓ  
 
Codruţa Sava 
 
 
 
2. Példány  

Összeállitotta: Bocheş Maria Romela  - Jogtanácsos 

Ellenőrizte: Codruţa Sava – Ügyvezető igazgató 
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