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2021. február 25.-i 

23. számú HATÁROZAT 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt 

intézmények költségvetését megillető, 2021. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások 

jóváhagyására vonatkozó, 191/17.12.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról és 

kiegészítéséről vonatkozó 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2021. 01. 15.-i 1203. sz. Jóváhagyási Beszámolóját, a 

Költségvetési Szolgálatnak a 2021. 01. 18.-i 1276. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 2021. 

01. 18.-i 1295. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Tekintettel: 

- az utólag módosított és kiegészített, az adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Törvény 486. 

cikkely; 

- az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 20. 

cikkely (1) bekezdés „b” betű, 27. cikkely, 30. cikkely (1), (2) és (6) bekezdés és a 68. cikkely 

előírásait; 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 87. cikkely és 173. cikkely (1) bekezdés „f” betű rendelkezései alapján, 

megerősítve a (3) bekezdés „c” betűvel és a 182. cikkely (1) bekezdéssel,  

Betartva, az utólag módosított és kiegészített a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló 

52/2003. sz. Törvény által szabályozott eljárást, 

 

határoz: 

 

I. cikkely A Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését 

megillető, 2021. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó, 

191/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozat, a következőképpen lesz módosítva és kiegészítve: 

1. A 6. sz. melléklet után beiktatnak egy új mellékletet, a 7. sz. mellékletet, a jelen határozatnak a 

szerves részét képező mellékletbe foglalt tartalommal. 

2. Az 1. cikkely (1) bekezdés után beiktatnak egy új bekezdést, a (2) bekezdést, a következő 

tartalommal: 
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„(2) A 7. sz. mellékletbe előírt díjak, alkalmazhatóvá válnak, a 2. cikkely (2) bekezdés szerinti 

köztudomásra hozatal dátumától.”  

II. cikkely A jelen határozatot közzé teszik Maros megye Hivatalos Közlönyében. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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1203/15.01.2021. sz. 

 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Az utólag módosított és kiegészített, a Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt 

intézmények költségvetését megillető, 2021. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások 

jóváhagyására vonatkozó, 191/17.12.2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására 

és kiegészítésére vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített, a Pénzügyi Törvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Törvény 

484. cikkely, megerősítve az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 

273/2006. sz. Törvény 30. cikkely (2) bekezdés rendelkezéseinek értelmébe, a megyei tanácsok 

speciális díjakat hozhatnak létre, egyes szolgálatoknak a működtetéséhez, amelyeket a magán és a 

nem fizikai személyek érdekébe végeznek. 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 30. 

cikkely (2) bekezdés szerint, a speciális díjak értékét évente, a megyei tanácsnak a határozatával 

állapítják meg és ugyanannak a törvénynek a (6) bekezdése szerint, a speciális díjak jövedelmet 

képeznek a helyi költségvetésben és csak azoktól a magán és nem fizikai személyektől lehet 

behajtani, akik abba a helyi közszolgáltatásba részesülnek, amelyért létre hozták azt a díjat. 

A Transilvania Motor Ring, Maros Megyének a köztulajdonában levő létesítmény és a Maros 

Megyei Tanács ügykezelése alatt található, az általános célkitűzése pedig, a turizmusnak, a helyi és 

a regionális fejlődéshez való hozzájárulásának a növelés. 

Tekintettel, a Transilvania Motor Ring komplexum Használati szabályzatának az előírásaira, 

amelyek szerint, a bérbeadási díjakat évente, Maros Megyei Tanács Határozattal határozzák meg, a 

2020. 12. 24.-i 35253. sz. Belső jegyzékkel, a Maros Megyei Tanács szakapparátusának, a 

Transilvania Motor Ring Komplexum Ügyintéző Karbantartó szolgálata, azt javasolja, hogy a 2021. 

évre, a magán személyeknek és a nem fizikai személyeknek végzett szolgáltatásokért a díjak szintje 

maradjon, a Transilvania Motor Ring Komplexumnak a Használati szabályzatának és a bérleti 

díjainak a jóváhagyására vonatkozó 2018. 08. 09.-i 86. sz. Maros Megyei Tanács Határozatban 

meghatározottak szintjén. 

A fennebbiek szempontjából, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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