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2020/221. Sz. HATÁROZAT 
a 2021 évi helyi adókról és illetékekről 

 
 

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Képviselő-testülete, rendes ülésén; 
 

Figyelembe véve Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesterének 

82/1052/S/05.10.20 sz. jóváhagyási jelentését, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 

Polgármesterének Szakapparátusán belü működő Helyi adók és illetékek Osztály 

82/1053/S/05.10.2020 sz. szakvéleményét,  Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa 

gazdasági tevékenységekért, turizmusért, költségvetés-finanszírozásért, a helyi köz- és 

magánterületek igazgatásáért, programokért, projektekért és nemzetközi kapcsolatokért felelős 

szakbizottsága 82/1307/S/16.12.2020 sz. véleménytervezetét, a 48295/08.10.2020 sz. célszerűségi 
tanulmányt, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város területi közigazgatási egységén belüli beruházások 

ösztönzésére és a munkahelyteremtésre irányuló de minimis támogatási rendszer jóváhagyásáról, a 

Versenytanács 13299/03.11.2020 sz. véleményét, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város területi 

közigazgatási egységén belüli beruházások ösztönzésére és a munkahelyteremtésre irányuló de 

minimis támogatási rendszer jóváhagyásáról szóló határozattervezetre vonatkozóan, amely 

Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesterének Iktatóhivatalában az 53288 számon volt 

beiktatva 2020.11.12-én,  a Hargita Megye Prefektusi Intézményének értesítésére vonatkozó 

48296/15155/08.10.2020 sz. igazolást és a Hargite Megyei Tanács értesítésére vonatkozó 

48297/23051/08.10.2020 sz. igazolást Székelyudvarhely Megyei Jogú Város területi közigazgatási 

egységén belüli beruházások ösztönzésére és a munkahelyteremtésre irányuló  de minimis 

támogatási rendszer létrehozásának szándékára vonatkozóan, az Önkormányzat Katasztrófavédelmi 

Felügyeleti Egysége I 10109/09.10.2020 sz. szakvéleményét a   vészhelyzetek megelőzésére kivetett 

díjra vonatkozóan, az utólagosan módosított és kiegészített 273/2006 sz. helyi Közpénzügyi 

Törvénynek megfelelően, a Kereskedelmi, vállalkozókat képviselő és tanácsadó Iroda I 

48328/09.10.2020 sz. szakvéleményét- Székelyudvarhely Megyei Jogú Város területi közigazgatási 

egységén belüli gazdasági tevékenységek végzésére vonatkozó engedélyek és megállapodások 

kiadásának díjairól  és az iratok bevételére, kiadására, valamint a  felhatalmazott természetes 

személyek, az egyéni-és családi vállalkozások gazdasági tevékenységei érdekében nyújtott  

tanácsadás biztosítására vonatkozó külön díjról, az utólagosan módosított és kiegészített 273/2006 

sz. helyi Közpénzügyi Törvénynek megfelelően, a Városgazdálkodási Közszolgálat I  

10304/10.10.2020 sz. szakvéleményét- az utólagosan módosított és kiegészített 273/2006 sz. helyi 

közpénzügyi Törvény rendelkezésinek megfelelően bevezetendő külön díjakra és az 

Adótörvénykönyvről szóló 227/2015 sz. Törvény 486. cikkelye szerint előírt egyéb-, új helyi díjakra 

vonatkozóan, a Személyi Nyilvántartó Közszolgálat- Anyakönyvi Irodája I 10108/05.10.2020 sz. 

szakvéleményét- az utólagosan módosított és kiegészített 273/2006 sz. helyi közpénzügyi Törvény 

rendelkezésinek megfelelően bevezetendő 2021 évi külön díjakra és az Adótörvénykönyvről szóló 

227/2015 sz. Törvény 486. cikkelye szerint előírt egyéb-, új helyi díjakra vonatkozóan, az Ifjúsági és 
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Turisztikai Információs és Tanácsadó Irod 0123/48316/09.10.2020 sz. szakvéleményét- az 

utólagosan módosított és kiegészített 273/2006 sz. helyi közpénzügyi Törvény rendelkezésinek 

                                                                                                                                           P.H.   /körbélyegző/ 
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megfelelően bevezetendő külön díjakra vonatkozóan, a Mezőgazdasági Iroda 48314/09.10.2020 sz. 

szakvéleményét az Adótörvénykönyvről szóló 227/2015 sz. Törvény 475.cikkelye (2) bekezdése 
által előírt díjakra vonatkozóan, a Mezőgazdasági Iroda 48338/09.10.2020 sz. szakvéleményét a 

227/2015 sz. Törvény 489. cikkelye (4) bekezdése szerinti adó emelésről a 2 egymást követő évben 

meg nem munkált mezőgazdasáfi területek utáni adó esetén, I 10540/15.10.2020 sz. szakvéleményét 

a Székelyudvarhelyi külterületi részeken található környékek elhatárolásáról, az Urbanisztikai és 

Vagyonnyilvántartási Igazgatóság- Urbanisztikai és Kataszteri Osztálya I 10113, I 10363, I 10364, I 

10365/10.10.2020 sz. szakvéleményét az Adótörvénykönyvről szóló 227/2015 sz. Törvény 486. 

cikkelye (5) bekezdése szerinti egyéb helyi adók meghatározásáról és a belterületi részen található 

elhanyagolt épületek és földterületek 489. cikkelye (5) és (6) bekezdései szerinti besorolási 

kritériumainak meghatározásáról, valamint Székelyudvarhely Megyei Jogú Város belterületi része 

adóterületének körülhatárolásáról ; 

Figyelembe véve az újraközölt Román Alkotmány 56. cikkelye,  120. cikkelye (1) bekezdése, 
121.cikkelye (1) és (2) bekezdése, illetve 139.cikkelye (2) bekezdése előírásait; a 199/1997 sz. 
Törvény által rektifikált és Strasbourg-ban 1985 október 15-én elfogadott Helyi autonómiai európai 
karta 4.cikkelye és 9.cikkelye (3) bekezdése előírásait; a Polgári Törvénykönyvre vonatkozó, 
utólagosan módosított és kiegészített 287/2009 sz. Törvény 7.cikkelye (2) bekezdése előírásait; az 
utólagosan módosított és kiegészített 273/2006 sz. Helyi Közpénzügyi Törvény 5.cikkelye (1) 
bekezdése „a” betűje és (2) bekezdése, 16.cikkelye (2) bekezdése, 20.cikkelye (1) bekezdése „b” 
betűje, 27. cikkelye, 30. cikkelye és 761 cikkelye (2) és (3) bekezdése előírásait; a Román 
Adótörvénykönyvről szóló 227/2015 sz. Törvény 1. cikkelye, 2.cikkelye (1) bekezdése „h” betűje, 
illetve a IX. Címe -Helyi adók és illetékek rendelkezéseit, az utólagos módosításokkal és  
kiegészítésekkel; az utólagosan módosított és kiegészített, Adótörvénykönyvről szóló 227/2016 sz. 
Törvény végrehajtási szabályaira vonatkozó 1/2016 sz. kormányhatározat rendelkezéseit; a Helyi 
Tanács 103/2018 sz. Határozata rendelkezéseit a 2019-es évre vonatkozó, lejben meghatározott 
összegből álló vagy bizonyos lejben meghatározott összeg alapján  megállapított  helyi adó- és illetéki 
szintek magállapításáról, valamint a 227/2015 sz. aktualizált Törvény 493. cikkelye (3) és (4) 
bekezdése által előírt bírságok terjedelmének megállapításáról a 227/2015 sz. aktualizált Törvény 
IX. Címében előírt szintvonalak 1,3%-os inflációs rátára való hivatkozással történő indexálása révén; 
a Helyi Tanács 73/2019 sz. Határozata rendelkezéseit a 2020 évi helyi adók és illetékek 4,6%-os 
inflációs rátára való hivatkozással történő indexálásának jóváhagyásáról; a Helyi Tanács 87/2020 sz. 
határozata rendelkezéseit a 2021 évi helyi adók és illetékek 3,8%-os inflációs rátára való 
hivatkozással történő indexálásának jóváhagyásáról; az Adótörvénykönyvről szóló 227/2015 sz. 
Törvény módosításáról és kiegészítéséról szóló, 2017 november 8. napján érvénybe lépett 79 sz. 
Sürgősségi Kormányrendelet rendelkezéseit; az igazságügyi bélyegilletékekre vonatkozó 80/2013 
sz. Sürgősségi Kormányrendelet rendelkezéseit, annak utólagos módosításaival; az adóügyi eljárási 
kódexre vonatkozó 207/2015 sz. Törvény 344. cikkelye előírásait; a polgári biztonságra vonatkozó, 
utólagosan módosított és kiegészített 481/2004 sz. Törvény 25. cikkelye „d” betűjének 
rendelkezéseit; a termékek és szolgáltatások piaci forgalmazásáról szóló, utólagosan módosított és 
kiegészített 99/2000 sz. Kormányrendelet 6. cikkelye és 12. cikkelye rendelezéset; a felhatalmazott 
természetes személyek, az egyéni-és  családi vállalkozók gazdasági tevékenységeiről szóló, 
utólagosan módosított és kiegészített 44/2008 sz. Kormányrendelet 35. cikkelye rendelkezéseit; a 
helyi érdekű, magán- és közterület kezelését illető közszolgáltatások szervezéséről és működéséről 
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szóló, módosított és kiegészített formában a 3/2003 sz. Törvény által jóváhagyott 71/2002 sz. 
Kormányrendelet 3.cikkelye (1) bekezdése, 5.cikkelye 2.pontja „j” betűje, 10.cikkelye (1) bekezdése 
„a” betűjének és 20.cikkelyének rendelekzéseit; az újból közzétett, közösségi közműszolgáltatásokra 
vonatkozó, újból közzétett 51/2006 sz. Törvény 22. cikkelye (4) bekezdésének és 43. cikkelye (2) 
bekezdésének rendelkezéseit; a köztulajdonra és annak jogi szabályozására vonatkozó, utólagosan 
módosított és kiegészített  213/1998 sz. Törvény rendelkezéseit; a taxi és bérlés rendszer alapján 
történő szállítása vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 38/2003 sz. Törvény előírásait; a 
49/2006 sz. Törvény által jóváhagyott és a közúti forgalomról szóló 195/2002 sz. sürgősségi 
Kormányrendelet, illetve a annak a járművek nyilvántartásba vételére és törlésére  vonatkozó II. 
Fejezete, 2. Szakasza 14.cikkelye (1) bekezdésének rendelkezéseit; a közigazgatási-területi egységek 
vagy az állam köz- illetve magánterületéhez tartozó területeken hagyott gazdátlan járművek  jogi 
helyzetére vonatkozó, utólagosan módosított és kiegészített 421/2002 sz. Törvény rendelkezéseit; a 
2,5 tonnát meghaladó legnagyobb megengedett össztömegű árúszállító gépjáeművek vagy 
berendezések Székelyudvarhely Megyei Jogú Városon belüli forgalomának és a közterületen való 
parkolásának  szabályozására vonatkozó 69/2009 sz. Helyi Tanácshatározat rendelkezéseit; az 
élelmiszeripari termékek és szolgáltatások kereskedelméről szóló Rendelet jóváhagyásáról szóló és 
a 73/2014 sz. Helyi Tanácshatározat révén módosított 9/2013 sz. Helyi Tanácshatározat  
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rendelkezéseit; Székelyudvarhely Megyei Jogú Város területén taxi és bérlés rendszer alapján 
folytatott szállítási tevékenység Szervezési és Működési Szabályzatának jóváhagyásáról szóló és a 
166/2017 sz. Helyi Tanácshatározat révén módosított 73/2013 sz. Helyi Tanácshatározat 
rendelkezéseit; a Székelyudvarhelyi nyilvános parkolóhelyek szervezéséről és kezeléséről szóló 
Rendeletet jóváhagyó és a 72/2013 sz. Helyi Tanácshatározat révén módosított 108/2014 sz. Helyi 
Tanácshatározat rendelkezéseit; a Székelyudvarhelyi utcai megjelenítési tevékenységekről szóló 
Rendelet jóváhagyására vonatkozó 47/2013 sz. Helyi Tanácshatározat előírásait; a települések 
hulladékszállítási szolgáltatására vonatkozó 101/2006 sz. Törvény 26.cikkelye (1) bekezdése „c” 
betűjének rendelekzéseit; a hulladékszállítási különadók létrehozásáról és kezeléséről szóló 
Rendelet jóváhagyásáról szóló 189/2016 sz. Helyi Tanácshatározat rendelkezéseit; a 
területrendezésről és a várostervezésről szóló 350/2001 sz. Törvény előírásait; a területrendezésről 
és a várostervezésről szóló 350/2001 sz. Törvény alkalmazására vonatkozó Módszertani Normákat 
jóváhagyó 233/26.02.2016 sz. Rendelet rendelkezéseit; a kateszteri- és ingatlan nyilvántartásba 
történő bejegyzést, átvétel, illetve jóváhagyást szabályozó Rendelet jóváhagyásáról szóló 2014 július 
9-i, 700 sz. Rendelet rendelkezéseit.  

Tekintettel az állami támogatások terén belüli nemzeti eljárásokról szóló és a 21/1996 sz. 
Versenyjogi Törvényt módosító és kiegészítő 77/2014 sz. Sörgősségi Kormányrendelet 
rendelkezéseire; az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének - a csekély 
összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló 1407/2013/EU bizottsági rendelet 
rendelkezéseire, amely az Európai Unió Hivatalos Lapja L sorozatának 2013. december 24-i 352. 
számában közzétett; 

Figyelembe véve a Székelyudvarhely Megyei Jogú Város területi közigazgatási egységén 
belüli  2021 évi helyi adók és illetékekre vonatkozó határozattervezet 82/1054/S/05.10.2020 sz. 
kihirdetési Jegyzőkönyvét, valamint a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló 52/2003 
sz. Törvény 7. cikkelye rendelkezéseit; 
 

A közigazgatási törvénykönyvről szóló, utólagosan módosított és kiegészített 57/2019 sz. 

sürgősségi Kormányrendelet 129. cikkelye (2) bekezdése „b” betűjének, ugyanazon cikkelye (4) 

bekezdése „c” betűjének, 139. cikkelye (3) bekezdése „c” betűjének és 196. cikkelye (1) bekezdése 

„a” betűjének rendelkezései értelmében;  
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HATÁROZZA: 
 

1.Cikkely. a) Jóváhagyja az 1A Mellékletben bemutatott és az Adótörvénykönyvre vonatkozó 
227/2015 sz. Törvény 457. cikkelye (2) bekezdésében előírt adókat és illetékeket, valamint a 458. 
cikkelye (1) , (3) és (4) bekezdésében előírt adókulcsokat;  

b) Jóváhagyja az 1B Mellékletben bemutatott és az Adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015 
sz. Törvény 460. cikkelye (1), (2), (3), (8) és (9) bekezdésében előírt adókulcsokat, míg a 460.cikkely 
(1) és (8) bekezdése szerint megállapított ingatlan adó/illeték esetén 50%-os kiegészítő kvóta 
alkalmazására kerül sor a 489. cikkely (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően; 

c) Jóváhagyja az 2A Mellékletben bemutatott és az Adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015 
sz. Törvény 465. cikkelye (2) bekezdésében előírt adókat és illetékeket; 

d) a 2B Mellékletben bemutatott és az Adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015 sz. Törvény 
465. cikkelye (3) és (4) bekezdésében előírt adók és illetékek esetén a 489. cikkely (2) bekezdése 
rendelkezéseinek megfelelően egy  40%-os kiegészítő kvóta alkalmazására kerül sor és a 2C 
Mellékletben bemutatott és az Adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015 sz. Törvény 465. cikkelye 
(7) bekezdésében előírt adók és illetékek esetén a 489. cikkely (2) bekezdése rendelkezéseinek 
megfelelően egy  50%-os kiegészítő kvóta alkalmazására kerül sor; 

c) a 3A, 3B, 3C, 3D és 3E Mellékletekben bemutatott és az Adótörvénykönyvre vonatkozó 
227/2015 sz. Törvény 470. cikkelye (2), (5), (6), (7) és (8) bekezdésében előírt adók esetén 50%-os 
kiegészítő kvóta alkalmazására kerül sor a 489. cikkely (2) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően.  

2.Cikkely. Jóváhagyja a 2020 évi ingatlan és földadó értékének meghatározását, valamint a 
természetes és jogi személyek esetén- az építési engedély kiváltását illető díjat, a 2D és 2E 
Mellékletekben bemutatott zónák körülhatárolását.  
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3.Cikkely. Jóváhagyja a 4 Mellékletben bemutatott és az Adótörvénykönyvre vonatkozó, 
utólagosan módosított és kiegészített 227/2015 sz. Törvény által előírt fizetési határidőket és 
kedvzményt.  

4.Cikkely. Elrendeli az 5A Mellékletben bemutatott és a 227/2015 sz. Törvény 474. 
cikkelyében előírt igazolások, meghagyások és engedélyek kibocsátása után fitetendő díjak esetén 
alkalmazandó a 20%-os kiegészítő kvótát, a 489. cikkely (2) bekezdése szerint.  

5.Cikkely. Jóváhagyja az 5B Mellékletben bemutatott és a működési engedélyek, illetve a 
gyártói tanusítványok kibocsátása/jóváhagyása után fizetendő díjakat a 227/2015 sz. Törvény 475. 
cikkelye (1) és (2) bekedésének megfelelően és elrendeli a vendéglátási tevékenységek végzéséhez 
szükséges engedélyek éves kiadása/jóváhagyása után fizetendő díjat, a 227/2015 sz. Törvény 475. 
cikkelye (3) bekedésének megfelelően.  

6.Cikkely. Jóváhagyja a 6. Mellékletben bemutatott és az Adótörvénykönyvre vonatkozó 
227/2015 sz. Törvény 477. cikkelye (5) bekezdése szerinti hirdetési- és reklámszolgáltatások 
adómértékét, valamint a hirdetési- és reklámszolgáltatások esetén a 489. cikkely (2) bekezdése 
rendelkezéseinek megfelelően a 20%-os kiegészítő kvóta alkalmazását, továbbá a  hirdetési és 
reklám eszközök használata esetén, a 227/2015 sz. Törvény  478. cikkelye (2) bekezdése 
rendelkezéseinek megfelelően és a 6. számú Mellékletben bemutatott  20%-os kiegészítő kvóta 
alkalmazását.  

7.Cikkely. Jóváhagyja a 7. Mellékletben bemutatott és a 227/2015 sz. Törvény  480, 481,482 
és 483. Cikkelye szerinti előadások után fizetendő adót.  

8.Cikkely. Jóváhagyja a 8 számú Mellékletben bemutatott és az Adótörvénykönyvre 
vonatkozó 227/2015 sz. Törvény 486.cikkelye (1) és (2) bekezdése által előírt egyéb helyi adókat, 
valamint a házasság felbontásának közigazgatási eljárás útján történő teljesítése után fizetendő díj 
esetén a 20%-os kiegészítő kvóta alkalmazását, az Adótörvénykönyvre vonatkozó 227/2015 sz. 
Törvény 486.cikkelye (4) bekezdése szerint és a területelrendezési tervek heliografikus másolatának 



                    A másolatnak megfelelő, román nyelvről magyar nyelvre történő fordítás 

 

Alulírott, RUSU CRISTINA, az Igazságügyi Minisztérium által kibocsátott 38414/2017. számú engedéllyel rendelkező 
hiteles fordító, tanúsítom az általam láttamozott fordításnak a román nyelvű szöveget tartalmazó irathoz 

viszonyított pontosságát. 
 

 

kibocsátása után fizetendő díjak esetén a 20%-os kiegészítő kvóta alkalmazását a 227/2015 sz. 
Törvény 486.cikkelye (5) bekezdésének megfelelően.  

9.Cikkely. Jóváhagyja a 9. Mellékletben bemutatott és az igazságügyi bélyegilletékekre 
vonatkozó 80/2013 sz. sürgősségi Kormányrendelet által előírt igazságügyi bélyegilletékeket. 

10.Cikkely. Jóváhagyja a bírságok 10. Mellékletben bemutatott és az Adótörvénykönyvre 
vonatkozó 227/2015 sz. Törvény 493.cikkelye által előírt minimális és maximális értékét.  

11.Cikkely. Jóváhagyja a 11. Mellékletben bemutatott és az Adótörvénykönyvre vonatkozó 
227/2015 sz. Törvény 456, 464, 469 és 470. cikkelye által előírt mentesítéseket és könnyítéseket, 
valamint azok engedélyezési eljárását.  

12.Cikkely. Jóváhagyja a 12. Mellékletben bemutatott és az Adótörvénykönyvre vonatkozó 
227/2015 sz. Törvény 489. cikkelye (4) és (5) bekezdésében előírt emelésekre vonatkozó besorolási 
kritériumokat és azok meghatározásának feltételeit.  

13.Cikkely. Jóváhagyja a 13. Mellékletben bemutatott és a 273/2006 sz. Helyi Közpénzügyi 
Törvény szerinti  különadókat és a különadók alkalmazására vonatkozó Szabályzatot.  

14.Cikkely. Jóváhagyja a 14. Mellékletben bemutatott, Székelyudvarhely Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén belüli beruházások ösztönzése és a foglalkoztatás növelése érdekében 
nyújtott de minimis támogatási rendszert.  

15.Cikkely. Jóváhagyja a 2020 december 31-ig fennálló, 10 lejnél kisebb értékű és a helyi 
adóhatóság által kezelt adókövetelések törlését az Adóügyi eljárási kódexre vonatkozó 207/2015 sz. 
Törvény 266. cikkelye (6) és (7) bekezdése rendelkezéseinek megfelelően.  

16.Cikkely. Jóváhagyja a 15. Mellékletben bemutatott, a helyi adókat és illetékeket 
meghatározó normatív aktusok listáját, beleértve Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Helyi 
Tanácsának  a  jelenlegi pénzügyi évet megelőző 5 éves időszakra vonatkozó helyi adókat és 
illetékeket meghatározó határozatait.  

17.Cikkely. Az 1-15 számú Mellékletek a jelen határozat szerves részét képezik.  
18. Cikkely. A jelen határozatban meghatározott adók, illetékek és birságok bevételezése 

2021.01.01. napjával kezdődik.  
19.Cikkely. Jelen határozat rendelkezéseinek végrehajtásával megbízza Székelyudvarhely 

Megyei Jogú Város Polgármesterét.  
                                                                                                                                           P.H.   /körbélyegző/ 
                                                                                                                                     /olvashatatlan kézjegy/ 

20.Cikkely. Jelen határozatot nyilvánosságra hozzák, és a törvény által meghatározott 
feltételekkel és időtartamon belül, közlik Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Polgármesterével, 
valamint Hargita Megye Prefektusi Intézményével.  

 
 

Jelen határozatot Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa a közigazgatási 
törvénykönyvről szóló 57/2019 sz. sürgősségi Kormányrendelet 129. cikkelyének, 139. cikkelye (3) 

bekezdése „c” betűjének és 196. cikkelye (1) bekezdése „a” betűjének rendelkezéseivel összhangban,  a 
hivatalon belül működü összesen 19 helyi tanácsosból, 19 helyi tanácsos jelenlétében, 12 mellette 

szavazattal és 7 tartózkodással fogadta el.  
 
 
Székelyudvarhely, 2020. december 17-én      
 
                                        Ülésvezető,                                                                    Ellenjegyzi, 
                                    Helyi Tanácsos,                           Székelyudvarhely Megyei Jogú Város Jegyzője,  
                                      PÉTER Balázs                                                             VENCZEL Attila                                
                             *olvashatatlan kézjegy          P.H.                             *olvashatatlan kézjegy  


