
Bihar megye 

Margitta municípium Helyi Tanácsa 

 

Határozat 

 

A helyi adók és illetékek megszabására és egyéb illetékek, mint a bevezetett büntetések, a 2019-
es pénzügyi évre, Margitta municípium által. 

Margitta municípium Helyi Tanácsa összeült rendes ülésre 2018.04.25-én. 

Figyelembe véve: 

• A 2006/273-as Törvény 20-es és 30-as cikkelyét a közfinanszírozásokat illetően.  
• A IX. címet a 2015/227-es Helyi Adók és Illetékek Törvényt, amely az Adószámokat 

(Codul Fiscal) illeti 
• A 2016/1-es Kormányrendelet - a 2015/227-es Törvényt a metodológiai normák 

alkalmazását illetően, figyelembe véve az Adószámot, annak utólagos módosításaival és 
kiegészítéseivel 

• A 2015/207-es Adó Törvénykönyvet  
• A 2016.02.25/33-as Helyi Tanácsi Határozatot, amely az új utcák 2. Mellékletének 

kiegészítését illeti a Margitta municípium területi felosztását illetően 
• A 2011.05.31/80-as Helyi Tanácsi Határozatot, amely az adózási felosztást illeti Margitta 

municípium területén 
o A speciális, valamint a helyi adók javaslatai a 2019-es évre, amelyeket a 

következő címeket/belső rendszabályzatait illetik 
o A 1/393-as belső rendszabályzat a 2018.01.29-ből, amelyet a Technikai 

Vezetőség nyújt be, a 2018.03.15-i válasz 
o Az 1/393-as belső rendszabályzat 2018.01.29-ből, amelyet a Gazdasági 

Tevékenységek Osztályának továbbítanak 
o Az 1/393-as belső rendszabályzat 2019.01.29-ből, amelyet a Mezőgazdasági 

Nyilvántartásnak továbbítanak 

A 2015/227-es Adózási Törvény 491-es cikkelye 1. és 2. bekezdése alapján. 

Figyelembe véve a 2003/52-es Törvény 7. cikkelyét, mely a közigazgatás döntéshozási 
átláthatóságára vonatkozik. 

A 2001/215-ös Helyi Közigazgatási Törvény 36-os cikkely 1. bekezdése, 2. bekezdésének b. 
pontja, 4-es bekezdésének , c. pontja, 9-es bekezdése, valamint a 45-ös cikkely 2. bekezdésének 
c. pontja, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel. 

 

 



Határoz: 

1. Cikkely: A helyi adóknak és illetékeknek megállapítása a 2019-es évre. 

1. A szintek meghatározása fix összegben és a megadóztatott értékek kvótája, amely a 2019-es 
évi adók és illetékek táblázatban van feltüntetve, a 1. Mellékletet képezve, amelyek e jelen 
határozat szerves részét képezi.  

2. A 2015/227-es Törvény 457-es cikkelye alapján meghatározott kvóta 0,08%. Ez  municípiumi 
lakóépítményekre és épületekre vonatkozik - melléklet a magánszemélyek adózását illetően.  

3. . A 2015/27-esTörvény 458-es cikkelye alapján meghatározott kvóta 0,02%. Ez  municípium 
azon épületeire vonatkozik, amelyek nem lakóház rendeltetésűek, magánszemélyekre 
vonatkozóan. 

4.  . A 2015/227-es Törvény 460-es cikkelyének első bekezdése alapján meghatározott kvóta 
0,02%. Az adók és illetékek lakóházakra vonatkoznak, magánszemélyek adózására vonatkozóan.  

5. A 2015/227-es Törvény 460. cikkelyének, 2. bekezdése alapján meghatározott kvóta 0,75% 

(adók és illetékek a nem lakóházakra, jogi személyeket illetően). 

6. A 2015/227-es Törvény 460-as cikkelye (adók és illetékek azokra az épületekre, amelyeknek 

az adója nem volt aktualizálva az elmúlt 3 évben, jogi személyek esetén). Megállapítják a 

0,75%-ot  (5%+2,5%) az 50%-os kiegészítő kvóta alkalmazását a 2015/227-es Törvény 489-es 

cikkelyének értelmében, amely a jelen határozat 3. cikkelyében van megemlítve.  

7. A 2015/227-es Törvény 469-es cikkelyében leírtak alapján a mezőgazdasági területen 

ténylegesen használt szállítóeszközökre kivetett adózási kvóta 50%. 

8. . A 2015/227-es Törvény 469-es cikkelyében leírtak alapján a hibrid szállítási eszközökre 

kivetett adózási kvóta 50%. 

9. A 2015/227-es Törvény 477-es cikkelye alapján megállapított adózási kvóta 3%.(a reklám és 

publikációs tevékenységekre, szolgáltatásokra kiszabott adó), beleértve az ÁFA-t is.  

10. A 2015/227-es Törvény 481-es cikkelye alapján megállapított adózási kvóta  

 i) 2% a következőkre: hazai vagy nemzetközi színházi előadások, balett, opera, operett, 

filharmonikus koncert vagy egyéb zenei rendezvény, cirkuszi előadás, sportvetélkedők 

 ii) 5% bármely fent nem említett esemény után 



2. Cikkely: Az Adóügyi kódexet tekintve, a 2015/227-es Adózási Törvény  462-es cikkelyének, 

2. bekezdése, a 467-es cikkely, 2. bekezdése és a 472-es cikkely, 2. bekezdése értelmében az 

adókedvezmények jóváhagyása azon esetekben, amikor az éves helyi adók kifizetése 03.31-ig 

megtörténik: 

 b) 10% a magánszemélyek épületadója esetén 

 c) 10% a magánszemélyek földterületeinek (telekadók) adója esetén 

 d) 10% magánszemélyek szállítási eszközeinek adója esetén 

 e) 10% jogi személyek épületadói esetén 

 f) 10% jogi személyek földterületeire 

 g) 10% jogi személyek járműveinek adója esetén 

3. Cikkely: A 2019-es évre vonatkozó helyi, beltelkekre vonatkozó adók és illetékek 

meghatározása, a 2011.05.31/80-as Helyi Tanácsi Határozatot tekintve, annak utólagos 

módosításaival és kiegészítéseivel, megfelelően a 2-es számú mellékletnek, és a kültelki adók 

meghatározására vonatkozóan a 2008/2-es Helyi Tanácsi Határozat 2. és 3. melléklete szerint 

járnak el. 

4. Cikkely: A kiegészítő kvóták kritériumainak meghatározása, amely a jelen határozat 4. 

cikkelyében van megfogalmazva, a 2015/227-es Törvény, 480. cikkelyében előírtak szerint,  

annak későbbi módosításaival és kiegészítéseivel, azonban nem határolódva el a következőktől: 

 a) a helyi adók korábbi szintjének a korábbi évekhez hasonló megőrzése, a helyi adók és 

díjak kiszámíthatóságának biztosítása érdekében.  

 b) a közszolgálatok minőségi megőrzése, melyeknek haszonélvezői a margittai lakosok  

 c) egyéb kritériumok, melyeknek alapjául a gazdasági, szociális szempontok  és a helyi 

költségvetés igényei szolgálnak 

5. Cikkely: Az épületek, nem karbantartott épületek és telkek adói, melyek Margitta municípium 

belterületén találhatóak, a 2016.12.21/89-es Helyi Tanácsi Határozat szerint növekednek. 



6. Cikkely: Az e. határozat  4. melléklete szerint az egyének tulajdonában levő lakó- /nem lakó 

épületek bontására vonatkozó engedélyezése díj meghatározása.  

7. Cikkely: A képzési szabályok és eljárások elfogadása a következőképpen: 
1) Általános képzési szabályzat az 5-ös melléklet szerint 
2)Képzési szabályzat a speciális díjakat illetően, amely a turisztikai népszerűsítést (promoválást) 
illeti a jelenlegi határozat 9-es melléklete szerint 
 
8. Cikkely: Elfogadása és fenntartása a 2015/227-es Adózási Törvény 484-es cikkelye 2. 
bekezdése, illetve a 2009/366-os Helyi Tanácsi Határozat a következő speciális díjakat illetően, 
melyek a jelen határozat 6-os mellékletében találhatóak.  
 
9. Cikkely: Elfogadása és fenntartása a 2015/227-es Adózási Törvény 484-es cikkelye 2. 
bekezdése, illetve a 2009/366-os Helyi Tanácsi Határozat a következő helyi díjakat illetően, 
melyek a jelen határozat 7-os mellékletében találhatóak.  
 
10. Cikkely: A büntetéseket és a kihágásokat, melyek a törvényesség megsértésére vonatkoznak 
a 8-as mellékletben találhatóak, a jelen határozatból.  
 
11. Cikkely: Jóváhagyja a következő könnyítéseket (kedvezményeket): 
 

1. A 2015/227-es Törvény 456-ös cikkelyének 1. bekezdése, 464-es cikkely első 
bekezdése és 469-es cikkely 1. bekezdése, valamint a 2015/207-es számú Törvény 185-ös 
cikkelyében meghatározott, a költségvetési eljárásról szóló törvény 185. cikkelyében 
előírt fennálló költségvetési kötelezettségek kifizetésének megkönnyítésére vonatkozó 
eljárás elfogadása, a 10. melléklet szerint, amely a jelen határozat szerves részét képezi.  
 
 2. Elfogadása az odaítélési eljárásnak a könnyítéseknek, adót fizetése az épületekre és a 
területekre, természeti csapás esetén, a 11-es melléklet szerint, amelyek a jelen határozat 
szerves részét képezik. 
 
 4. Elfogadása az odaítélési eljárásnak a könnyítéseinek, azoknak az adóknak, amelyek a 
18/2009-es Sürgősségi Kormányrendelet és a 2011/153-as Törvény, e jelen határozat 
szerves részét képező 13. melléklete szerint. 
 
 5. Megadása, a 476-os cikkely 2. melléklete és a 2015/227-es Törvény 2. bekezdése, az 
adófelmentését illetően, amely az igazolás, engedélyek és működési engedélyek kiadását 
illeti. 
 
  a) karbantartási munkák, javítások, megőrzések, megerősítések, újítások, 
történelmi emlékmű értékelése, úgy, ahogy az meg van határozva a 2001/422-es Törvény 



szerint, újra kiadva,  
az egyének tulajdonosai miatt, teljesen vagy részletesen, ezek a munkálatok a saját 
költségre. 
  b) munkálatok amelyek a fizikai integritás és a a keret építése vagy 
természetét illetően, amely a történlemi emlékművet érinti, a 2001/422-es Törvény 
szerint, újrakiadva, későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel, amelyet a lakások 
tulajonosai finanszíroznak a történelmi emlékművek megőrzési zónájából, összhangban 
az összesített szabályozások az urbanisztikai dokumentációt illetően, megfogalmazva a 
törvény értelmében. 
  c) elvégzett munkálatok a 1994/20-as Kormányrendelete szerint, amely az 
intézkedéseket illeti a földrengés esetén a meglévő épületekre vonatkozóan, újrakiadva, 
későbbi módosításokkal és kiegészítésekkel. 

 
A felmentést kérvény alapján adják meg, amelyet a szakosztálynál kell benyújtani, a 
polgármesteri hivatal keretén belül, az engedélyek kérésének idejében, a munkálatok 
elvégzésére, amelyet az 1- bekezdés ír elő. 
 
12.Cikkely: Elfogadják a magán és jogi személyek felhalmozódott díjjai követelését és a hozzá 
tartozó afferens tartozékokat, 20 leinél kevesebbet. 
13.Cikkely: Figyelembe véve a 207/2015-ös Új Fiskális Törvény 256-os cikkelyét 
meghatározzák, megszablyák az összegét a megvalósításával kényszerítve 10 lejjel. 
14.Cikkely: a helyi adók és értékek naptárát megtalálják a 14-es mellékletben. 
15.Cikkely: a normatív aktusok, amelyek az adók és illetékekre vonatkoznak, amelyek 
megtalálhatók a 15-ös mellékletben. 
16.Cikkely: A jelen határozat megvalósításával megbízzák a polgármester szakapparátusának 
Helyi adók és illetékek által közölve a jogi/gazdasági szereplőknek, akik kérik. 
 
 
 51/2018.04.25 
13 összeült tanácsos közül 13-an szavazak mellette. 
 
 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 


