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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

  

 

2021. április 22.-i 

66. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság által, az Országos személynyilvántartó 

regiszterből, személyes jellegű adatoknak helyi szinten való kiadására vonatkozó szabályzatnak a 

jóváhagyásáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének, a 2021. 03. 23.-i 7925. sz. Jóváhagyási beszámolóját, a 

Költségvetési szolgálatnak a 2021. 03. 26.-i 8332. sz. Szakjelentését, a Jogügyi szolgálat 2021. 03. 

26.-i 8357. sz. Jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Tekintettel: 

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

Törvény által, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel aktualizált, a 

személynyilvántartó közösségi közszolgálatok létrehozására, szervezésére és működésére 

vonatkozó 84/2001. sz. Kormányrendelet 5. cikkely „e^2” betű előírásaira; 

- utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a román állampolgárok 

nyilvántartására, lakóhelyeire, tartózkodási helyeire és személyazonosító irataira vonatkozó 

97/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 11. cikkely (2) bekezdés előírásaira; 

- a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és 

az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 679/2016. sz. EU szabályzatra; 

- a Maros Megyei Személynyilvántartó Igazgatóságnak egyes átszervezési intézkedéseinek a 

meghatározására vonatkozó 168/2019. sz. Maros Megyei Tanács Határozatra; 

- 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 Határozatra. 

Az utólag módosított és kiegészített, a helyi közigazgatásra vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi 

Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „d” betű és (5) bekezdés „k” betű és a 182. cikkely (1) 

bekezdés rendelkezései alapján, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közigazgatásban a döntéshozatalnak az átláthatóságára 

vonatkozó 52/2003. sz. Törvény által szabályozott eljárásoknak a betartásával, 

 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja, a Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság által, az Országos 

személynyilvántartó regiszterből, személyes jellegű adatoknak helyi szinten való kiadására 

vonatkozó szabályzatot, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 
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(2) A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság által, az Országos személynyilvántartó 

regiszterből, a személyes jellegű adatoknak helyi szinten való kiadásának a speciális díjainak az 

értéke, megegyezik 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 Határozattal meghatározott díjakkal. 

2. cikkely Az Országos személynyilvántartó regiszterből, a személyes jellegű adatoknak helyi 

szinten való kiadására vonatkozó speciális díjnak és a Szabályzatának a jóváhagyásáról szóló 

188/2013. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak megszűnik az alkalmazhatósága. 

3. cikkely Jelen határozatot köztudomásra hozzák Maros megyének a Hivatalos Közlönyében és 

megküldik a Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóságnak, amely felel a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 

 

 

7925/23.03.2021 sz. 

IX/B/1 akta  

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság által, az Országos személynyilvántartó 

regiszterből, személyes jellegű adatoknak helyi szinten való kiadására vonatkozó szabályzatnak a 

jóváhagyásáról szóló határozattervezethez 

 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság, megyei érdekű közintézmény, amely a 

személynyilvántartó közösségi közszolgálatok létrehozására, szervezésére és működésére 

vonatkozó 84/2001. sz. Kormányrendelet rendelkezései szerint volt létrehozva és a Maros Megyei 

Tanácsnak alárendelve működik. 

A Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság fő feladatköreihez tartozik, az Országos 

személynyilvántartó regiszternek a használata és értékesítése. 

Ez a feladatkör a többi közintézményekkel vagy köz- vagy magánjogú, jogi személyekkel való 

kapcsolattartás folyamán jelentkezik és személyes jellegű adatoknak a kiadásának egyes sajátos 

tevékenységeinek a lebonyolítását feltételezi, tevékenységek, amelyek nagyfokú felelősséggel, 

anyagi, humán erőforrásokkal stb. jár. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 188/2013. sz. Határozatával, jóváhagyták a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóság által, az Országos személynyilvántartó regiszterből, személyes 

jellegű adatoknak helyi szinten való kiadására vonatkozó szabályzatot. 

A Szabályzat jóváhagyásától keletkezett jogi módosulások, valamint a Maros Megyei 

Személynyilvántartó Igazgatóságnak egyes átszervezési intézkedéseire vonatkozó 168/2019. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozat szerint az intézmény megnevezésének a módosításának 

következtébe, szükségessé válik egy új szabályzatnak a jóváhagyása. 

A 2364/23.02.2021. sz. átirattal, a Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság megküldte a 

megyei közhatóságnak a Maros Megyei Személynyilvántartó Főigazgatóság által, az Országos 

személynyilvántartó regiszterből, személyes jellegű adatoknak helyi szinten való kiadására 

vonatkozó szabályzat tervezetét, a jóváhagyásának az érdekébe és a közigazgatásban a 

döntéshozatal áttekinthetőségére vonatkozó 52/2003. sz. Törvény által előírt eljárásnak a 

teljesítésének az érdekébe. 

A román állampolgárok nyilvántartására, lakóhelyeire, tartózkodási helyeire és személyazonosító 

irataira vonatkozó 97/2005. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 11. cikkely (2) bekezdés rendelkezései 

szerint, a fizikai és jogi személyek kérésére, a személyes jellegű adatoknak a kiadása, a törvény által 

meghatározott esetekbe, térítéskötelesen történik. 

Az Országos személynyilvántartó regiszterből, a személyes jellegű adatoknak helyi szinten való 

kiadásának a speciális díjainak az értéke, megegyezik a Maros megye saját és a Maros Megyei 

Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 2021. évre érvényes egyes helyi 
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illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 191/2020. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal 

meghatározott díjakkal. 

A fennebb bemutatottak értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VEZÉRIGAZGATÓ 

Codruța Sava
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