
	

	

A helyi közigazgatásról szóló 2001/215 számú Törvény, újra kiadva, a későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel 

A köztisztviselői statútumról szóló 1999/188 számú Törvény, a későbbi módosításokkal és 
kiegészítésekkel 

A közigazgatási peres eljárásról szóló 2004/ 554-es számú Törvény, a későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel 

A közérdekű információhoz való szabad hozzáférésről szóló 2001/544-es számú Törvény, a 
későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel 

A  közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló 2003/52-es számú Törvény  

A köztisztviselők magatartási kódexéről szóló 2004/7-es számú Törvény, újra kiadva 

Az 1990/ 12-es számú Törvény, újra közzétéve, a későbbi  kiegészítésekkel, mely védi a 
lakosságot a törvénytelen kereskedemi tevékenységektől,  

A földalapról szóló 1991/18-as számú Törvény,  

A román állampolgárságról szóló 1991/21-es számúTörvény, újra kiadva,  a későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel,  

 Az építési munkák engedélyezéséről és az építmények létesítéséről  szóló 199/50 –es  számú 
Törvény,  a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel; 
 
Az 1991/82 számú könyvelési Törvény, újra kiadva 
 
Az állami alapokból épült  lakóépületek értékesítéséről szóló 1992/85 számú Törvény  
 
 A közérdekű kisajátításról szóló 1994/33-as számú Törvény  
 
Az állami tulajdonba helyezett lakóépületek jogviszonyáról szóló 1995/112-es számú 
Törvény, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel 
 
Az 1996/ 114-es számú lakhatási Törvény, újra kiadva, a későbbi módosításokkal és 
kiegészítésekkel; 
 
Az anyakönyvi kivonatokról szóló 1996/119-es számú Törvény, a későbbi módosításokkal és 
kiegészítésekkel 
 
 
A  kiegészítő családi pótlékról valamint az egyszülős családi támogatásról szóló 2003/105 
számú SKR (sürgősségi kormányrendelet), melyet a 2008/236 számú Törvény módosított és 
egészített ki 
 
A  családsegítésről és a gyerekneveléséről szóló 2005/148-as számú Kormányrendelet 
 



Az Országos Lakásügynökség létrehozásáról szóló 1998/152-es számú Törvény, a későbbi  
módosításokkal és kiegészítésekkel 
 
Az állami tulajdonról és annak jogi státuszáról szóló 1998/213-as számú Törvény, módosítva 
és kiegészítve; 
 
Az idős személyek szociális segélyezéséről szóló 200/17-es számú Törvény,újra kiadva, a 
későbbi  módosításokkal és kiegészítésekkel  
 
A 2001/10-es számú Törvény, mely azon ingatlanok jogviszonyát szabályozza amelyeket 
1945. március 6 és 1989. december 22 között visszaélésszerűen átvettek. 
 
-A területrendezésről és urbanizmusról szóló 2001/350-es számú Törvény, a későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel; 
 
A 2003/15-ös számú Törvény, mely szabályozza azon támogatásokat ami fiataloknak 
nyújtható saját tulajdonú lakás építése céljából,  újra kiadva 
 
-A 2003/ 53-as számú Munkatörvénykönyv, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel; 
 
-A létesítmények, javak, értékek és emberek védelméről szóló 2003/333-as számú Törvény; 
 
-A jogtanácsosi hivatás szervezéséről szóló 2003/ 514-es számú Törvény, a későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel;  
 
-A 2015/227-es számú Pénzügyi kódex, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel;  
 
A helyi közigazgatási hatóságok megválasztásáról szóló 2004/67-es számú, a későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel;   
 
- A 2015/227-es számú Pénzügyi kódex módszertani alkalmazásáról szóló 2016 január 6/1-es 
számú Kormány Határozat. 
 
-A helyi választottak alapszabályzatáról szóló 2004/393-as számú Törvény, a a későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel, 
 
- A jogszabályok kidolgozásához szükséges normatív szabályok elfogadásáról szóló 2000/24-
es számú Törvény  
 
-A 2003/161-es számú Törvény, mely a köztisztviselők és üzlei szereplők tevékenységének 
átláthatóságát, valamint a korrupció megelőzését és büntetését szabályozza, a későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel, 
 
- A helyi tanácsok szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról szóló 2002/35-ös 
számú Kormányrendelet,   
 
- A helyi tanácsok szervezési és működési szabályzatának elfogadásáról szóló 2002/35-ös 
számú Kormányrendelet  jóváhagyásáról száló 2002/673-as számú Törvény  



 
-A fegyelmi bizottságok szervezéséről és működéséről szóló 2007/1344-es számú 
Kormányhatározat  
 
-A 2004/477-es számú Törvény, mely a közintézmények munkaszerződéses alkalmazottainak 
magatartási kódexét szabályozza  
 
-A polgári védelemről szóló 2004/481-es számú Törvény 
 
-A 2006/ 51-es számú Törvény a közösségi közműszolgáltatásokról  
 
-A  munkabiztonságról és munkaegészségügyről szóló 2006/319-es számú Törvény  
 
A helyi tömegközlekedésről szóló 2007/ 97-es számú Törvény  
 
- A lakóegyesületek létrehozásáról, szervezéséről és működéséről szóló 2007/230-as számú  
Törvény; 
 
 A mezőgazdasági terekek piacát szabályozó egyes intezkedésekről szóló 2014/145-ös számú 
Törvény  
 
A közbeszerzésről szóló 2016/98–as számú Törvény  
 
-A Nemzeti levéltárról szóló 1996/16-os számú  Törvény,  a későbbi módosításokkal és 
kiegészítésekkel, 
 
- A 2010/155-ös számú Törvény a Helyi rendőrségről; 
 
A 2015/207-es számú Kormány rendelet az adóügyi eljárási szabályzatról, 
A bérlők védelméről és a lakóterek bérleti díjainak megszabásáról szóló 1999/40-es számú 
SKR, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel; 
A hulladék  rendszerről szóló 2011/211-es számú SKR, a későbbi módosításokkal és 
kiegészítésekkel; 
A hallgatólagos jóváhagyási eljárásról szóló 2003/27-es számú SKR, a későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel; 
A hulladékok rendszeréről szóló 211/2011 számú törvény módosításáról és kiegészítéséről 
szóló 2016/68-as számú SKR, 
A román állampolgárok nyilvántartásáról, lakóhelyéről, tartózkodási helyéről és 
személyazonossági okmányairól szóló 2005/97-es számú SKR, a későbbi módosításokkal és 
kiegészítésekkel; 
A környezetvédelemről szóló 2005/195-ös számú SKR, a későbbi módosításokkal és 
kiegészítésekkel 
A köztulajdonban lévő javak koncessziós szerződéseinek jogviszonyáról szóló 2006/54-es 
számú SKR, a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, 
- A közintézmények belső ellenőrzési Kódexéről szóló 2015. június 12/ 400-as számú 
Rendelet 
Az építési munkák engedélyezéséről és az építmények létesítéséről  szóló 199/50 –es  számú 
Törvény alkalmazásának elfogadásáról szóló 2009/839-es számú Rendelet,  
- A belügyminiszter és a reformügyminiszter2007/353-as számú Rendelete, mely jóváhagyja a 
helyi szállítási szolgáltatásokról szóló 2007/92-es számú Törvény alkalmazási szabályait,  



- A helyi közszállítási szolgáltatások engedélyezési szabályozását jóváhagyó 2007/207-es 
számú Rendelet, 
-A 2007/168-as számú Kormányhatározat, mely jóváhagyja a köztulajdonban lévő javak 
koncessziós szerződéseinek jogviszonyát szabályozó 2006/54-es számú SKR alkalmazási 
normáit,  
-A tanulók és a diákok fizikai és erkölcsi fejlődésének biztosításáról szóló 1994/128-as számú 
KH,   
-Az 1994/273-as számú KH, az épületek használatba helyezésének szabályzatáról, a későbbi 
módosításokkal és kiegészítésekkel; 
-Az építési munkálatok és a pályázatok minőségi ellenőrzési szabályzatának elfogadásáról 
szóló 1995/925-ös számú KH; 
- A 1995/112-es számú Törvény alkalmazásáról szóló 1996/20-as számú KH, újra kiadva,  
- Az általános urbanisztikai szabályzat elfogadásáról szóló 1996/525-ös számú KH, újra 
kiadva,  
- A családkönyv tartalmáról, kiadásáról és frissítéséről szóló 1997/495-ös számú Kormány 
határozat; 
-Az 1999/843-as számú Kormány határozat azon közélelmezősi egységek besorolását illetően, 
amelyek nem szerepelnek az idegenforgalmi létesítmények jegyzékében, 
-Az 1996/114-es számú lakástörvény alkalmazási metodológiájáról szóló 2000/1275-ös 
számú Kormány határozat,   a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel; 
-A román állampolgárok nyilvántartsának, lakcímének, személyi igazolványának egységes 
alkalmazásáról szóló 2006/1375 –ös számú  Kormány határozat,   
-A  munkabiztonságról és munkaegészségügyről szóló 2006/319-es számú Törvény 
metodológiai alkalmazásáról szóló 2006/1425-ös számú Kormány határozat, 
- A 2007/250-es számú Kormány határozat, az 1945. március 6. és 1989. december 22. közötti  
időszakban visszaéléssel elvett egyes ingatlanok jogrendjéről szóló 10/2001. számú törvény 
egységes módszertani végrehajtási utasításainak jóváhagyásáról, a későbbi módosításokkal és 
kiegészítésekkel; 
- a  310/2007-es számú Kormány határozat, a lakóterek havi bérleti díjának újraszámításáról,  
- Az Országos Lakásügynökség létrehozásáról szóló 1998/152-es számú Törvény  alkalmazási 
normáinak módosításáról és kiegészítéséről szóló 2008/ 889 –es számú Kormány határozat, 
- A belső ellenőrzésről, valamint a belső pénzügyi ellenőrzésről szóló 1999/119-es számú KR, 
a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel; 
-A piaci termékek és szolgáltatások kereskedelmi forgalmazásáról szóló 2000/99-es számú 
Kormány rendelet, újra közzétéve,  a későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel; 
-A kérelemmegoldási tevékenység szabályozásáról szóló 2002/27-es  Kormány rendelet, a 
későbbi  módosításokkal és kiegészítésekkel, 
-A nevek természetes személyek általi elnyeréséről és adminisztratív úton való 
megváltoztatásáról szóló 2003/41-es számú KR, a későbbi módosításokkal és 
kiegészítésekkel, 
 
 
 
 
– A Pénzügyi Törvénykönyv alkalmazási szabáyzata; 
 -Margitta megyei jogú városának helyi tanácsi határozatai, valamint Polgármesteri rendeletei.  
 

Az intézmény szervezeti ábrája megjelenik a weboldalon: www.marghita.ro a Városháza hivatalos portálján, 
Marghita a Városháza részlegében – Felépítés. 
A  Margittai Városháza és az alárendelt intézmények apparátusainak hatásköreit a Működési Szabályzat 
tartalmazza, melyet a Városháza hivatalos portálján, a www.marghita.ro honlapon, a Polgármesteri Hivatal – 
Működési Szabályzat menüpont alatt tekinthetnek meg 

Szervezeti séma, 
A közintézmény 
osztályainak 
hatáskörei 
	



 
Ügyfélfogadás: 

: 
Hétfő, kedd,szerda, csütörtök, 08.00 és 16.15 között 
Pénteken, 08:00 és 15:00 között 
Az ügyfélszolgálati valamint a Helyi Adók és Illetékek osztálya csütörtökön 08.00 és 18.30  között tart 
ügyfélfogadást 
 
 
Az intézményt vezető személyek neve és vezetékneve 
 
Polgármester: Pocsaly Zoltán-Ladislau, tel. 0744606638; Fax: 0359-409 982 
Alpolgármester: Lazar Ioan 0744626902; Fax: 0359-409982 
Jegyző: Demeter Cornelia 025932001, 13-as mellék. 
Ciupe Elena - a nyilvános információk terjesztéséért felelős személy 025932001, 14 
 
Az állami intézmény vezetőinek közönségprogramja: 
Polgármester: kedd 9.00-12.00 
Alpolgármester: csütörtök 9.00-12.00 
Jegyző: kedd és csütörtök 9.00-12.00 
A polgárok regisztrálása naponta 08.00 és 16.15 között történik, a 16-os irodában 
Kapcsolattartó személy - Şanta Viorica-Elza 
 
 
Margitta önkormányzat a negyedéves és éves központosított pénzügyi helyzeteket és saját költségvetését feltáró 
dokumentumait az intézmény honlapján az alábbi címeken teszik közzé: - www.marghita.ro, Közérdekű 
információk – Helyi  költségvetés. 
 
 
 
	
Kantin  építése - "O.Goga" Nemzeti Főiskola;  
Független berendezések - "O. Goga" Főgimnázium fűtőberendezés; 
Hatástanulmány frissítése az épület rehabilitációjára és kiterjesztésére „O. Goga " Főgimnáziumban -Piata 
Independentei 1 szám;  
Új iskola építése - "Horea" Technológiai Líceum;  
A Horváth János Elméleti Líceum kéci iskolaépületének rehabilitációja;  
Hatástanulmány Szakképző iskola építésére;  
Független létesítmények – A kéci iskola villámhárítója;  
"Jean Kalvin" óvodában étkező építése és berendezése – Horváth János Elméleti Líceum;  
Víz- és szennyvízhálózat létrehozása - Lapis szomszédságában, Margittán az AFM-n keresztül;  
Margitta, Kéc és Genyéte víz- és szennyvízhálózatának hatástanulmánya 
A csatornázási hálózat és szennyvíztisztító bővítése -Horea-hatástanulmány 
Járda burkolatok megvalósítása;  
A Városháza felújítása és bővítése;  
Utcák felújítása Margitta központjában (13 utca)  
Berettyó-híd felújítása, valamint az  I.L.Caragiale utca;  
A zöld területek rehabilitációja Margittán (7 kerület);  
A fürdőpark zonális urbanisztikai terve - 67020503-710130;  
Új piac létrehozásának hatástanulmánya -700250-710130; 
Fedett medence hatástanulmánya 67020503-710130; 
Közterület bővítése földtulajdon-vásárlásával; 
Kongenerációs  biomassza üzem; 
Független létesítmények - a helyi rendőrautó, az ág-aprító beszerzése; 
Független létesítmények - zöldterületek; 
Virág szérák; 
Ipari park hatástanulmánya; 
Körgyűrű hatástanulmánya. 

A helyi közigazgatás szervezését és működését szabályozó normatívák, 
- A részlegek hatáskörei  
- A helyi költségvetés  
- A költségvetési mérleg  
- A kiadási mérleg  
- A bevételi mérleg 

A 
közintézmény 
vezetőinek 
neve, 
valamint a 
nyilvános 
adatokért  
felelős 
személy neve	

A 
közintézmény 
elérhetőségei 
	

 
Pénzügyi 
források, 
költségvetés és 
pénzügyi 
mérleg	

Saját 
programok és 
stratégiák 



- Közbeszerzési dokumentumok  
- Információk a törvény szerint előírt adók és járulékok befizetéséről,  
- Információs anyagok (útmutatók, szórólapok, brosúrák stb.)  
- Programok és stratégiák  
- Az éves közbeszerzési program  
- A különböző hatóságokkal és közintézményekkel való együttműködési protokolok 
- A polgármester éves tevékenységi beszámolója  
- Az intézmény szervezeti felépítése  
- Az intézmény tevékenységi területére vonatkozó statisztikák 
-Az önkormányzat Helyi Tanácsának határozatai és az ülések jegyzőkönyve; 
- A polgármester rendeletei a helyi tanács üléseire vonatkozóan; 
- Margittai Polgármester rendeletei; 
- A  Helyi Tanács szervezeti és működési alapszabályzata; 
-A polgármester apparátusának szervezeti és működési alapszabályzata; 
- A belső működési alapszabályzat;  
- A helyi tanácsosi mandátumok érvenyesítésére vagy érvénytelenítésére vonatkozó 
határozatok, 
- Az alpolgármester megválasztására vonatkozó határozatok, 
- A Margittai Helyi Tanácsának összetétele; 
 - Szakbizottságok összetétele;  
- A városi tanácsosok és az alpolgármester által készített éves jelentések;  
- A helyi tanácsosok valamint a közalkalmazottak vagyon- és érdeknyilatkozatai,   
- A Városháza vezetőinek neve és vezetékneve, valamint közönség programja; 
- Az intézmény szervezeti sémája  
- Az irodák neve, szervezeti struktúrák neve, telefonszámok, fax; 
- Margitta társadalmi-gazdasági fejlődésről szóló stratégiák és programok; 
- A helyi költségvetés, a költségvetési mérleg, a költségvetési kiadások és bevételek mérlege; 
- A helyi adósság helyzete és az eladósodottság szintje; 
- A helyi tanács által kiszabott adók és illetékek szintje, kiszámításuk módja, a bizonyos 
állampolgárokra vonatkozó adókedvezmények, az állampolgárok tájékoztatása az 
adótörvénykönyvről; 
- Terület rendezési és városrendezési dokumentumok, ezek megvalósításához szükséges 
anyagi és pénzügyi forrásokról szóló határozatok, általános városrendezési tervek, 
urbanisztikai szabályzat, ideiglenes építmények, várostervezési bizonyítványok, építkezési 
engedélyek, utcai nómenklatúra, rendeltetések módosításának megváltoztatása; 
- Várostervezési és építési/bontási engedélyek listája; 
- a végrehajtott műszaki munkálatokra vonatkozó információk; 
A közbeszerzések és állami beruházások jegyzéke, éves programterve; 
- fizikai és jogi személyek taxiengedélyének  listája,  
- A szociális lakások, az ANL lakások elosztásának kritériumai és a jóváhagyásukra 
vonatkozó határozatok; 
- A szociális lakhatási kérelmek vagy állami lakásállományokra vonatkozó kérelmek prioritási 
sorrendjének meghatározása; 
- A szociális lakások jogosultjainak névleges listája 
A nem lakóhelyiségeknek rendelt létesítmények bérleti vagy koncessziós dokumentumai; 
- központi közigazgatási szervektől kapott utasítások, szabályokat, szabályzatok és 
körlevelek; 
- Jelentés az önkormányzat gazdasági és társadalmi helyzetéről, valamint tájékoztatás a helyi 
önkormányzat döntéseinek végrehajtásáról; 
- az önkormányzat köz- és magánterületéhez tartozó javak éves vagyonkezelési jelentés; 



- A polgármester által kiadott láttamozások, megállapodások, engedélyek; 
 - Állampolgárok által előterjesztett közérdekű javaslatok; 
- Versenyvizsgák kiírása a szabad munkahelyek betöltésére; 
-  a nem kormányzati szervezetekkel kapcsolatos együttműködő vagy partnerségi kapcsolatok; 
- Az anyakönyvi hivatal statisztikái állapota: születések, házasságok, halálesetek száma, 
hivataltartás, 
- a közmunka tevékenységei és helyszínei,  
- A szociális segély kedvezményezettjeinek havi jelentése; 
- Az új gyermekjuttatások nyújtására vonatkozó havi helyzet - a kiegészítő támogatás 
kedvezményezettjeinek száma és az egyszülős családok támogatása a 2003/105. számú SKH 
értelmében, 
- Személyi asszisztensként foglalkoztatott személyek száma, a kedvezményezetteknek fizetett 
béralapok; 
- A gondozói támogatásban részesülő személyek száma és a havi erre kifizetett pénzösszegek, 
-A fűtésre támogatásban részesülő személyek nyilvántartása, 
- Mezőgazdasági nyilvántartások; 
- A tulajdonjog megszerzését vagy visszaállítását érvényesítő dokumentumok; 
- A közérdekű információk kiadásáért felelős személy neve és vezetékneve; 
- Fellebbezési lehetőség, ha a személy közérdekű információkhoz való  hozzáférési joga 
sérült; 
- egyéb dokumentumok és információk, amelyek nem esnek bele a közérdekű információhoz  
való szabad hozzáférésről szóló 2001/544-es számú Törvény 12. paragrafusa 1. bekezdésének 
tilalmába.  
 
 

 
 
 
 

 
 
 


