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Marosvásárhely Megyei Jogú Város Helyi Tanácsa, soros ülésén, 

 

 

Figyelembe véve:  

➢ A Portik Vilmos László, Szabó Péter és Berecki Sándor városi tanácsosok 

indítványozta 2022.02.22-i 14.229. sz. Jóváhagyási referátumot, a Helyi 

roncsprogram elnevezésű közérdekű többéves program bevezetésének 

elfogadására; 

➢ A Jogi, Közigazgatási Bírósági és Helyi Közigazgatási Igazgatóság 

2022.03.01-i 16.276. sz. szakjelentését;  

➢ A Gazdasági Igazgatóság 2022.03.02-i 15.961/873. sz. szakjelentését;  

➢ A Közterület-kezelő Közszolgálat 2022.03.17-i 21.055/2.534. sz. 

szakjelentését; 

➢ A Marosvásárhelyi Helyi Adóigazgatóság 2022.03.16-i 20.032. sz. 

szakjelentését; 

➢ A Marosvásárhelyi Helyi Tanács keretében működő szakbizottságok 

jelentését; 

➢ A helyi tanács plénumán megfogalmazott módosító kiegészítéseket.  

 

Az alábbi előírásoknak megfelelően: 

➢ A levegőminőségre vonatkozó 104/2011. sz. törvény, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, 

➢ A környezetvédelemre vonatkozó 195/2005. sz. törvény, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, 

➢ A helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. törvény, az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel, 

➢ A közigazgatásbeli döntéshozás átláthatóságára vonatkozó, újraközölt 

52/2003-as számú törvény 7. cikkelye,  



➢ A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet 129. cikkelye (2) bekezdése „b” és „d” betűje, a (7) bekezdése 

„i” betűje, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, 

➢ A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 57/2019-es számú sürgősségi 

kormányrendelet a 139. cikkelye (3) bekezdése, a 196. cikkelye (1) bekezdése „a” 

betűje előírásai alapján, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel,  

 

 

 

Elhatározza: 

 

1. cikkely: Jóváhagyják a Helyi roncsprogram elnevezésű közérdekű 

többéves program bevezetését, melynek célja a marosvásárhelyi 

életminőség javítása, a nagyfokú szennyezéssel rendelkező autók 

forgalomból való eltávolításával. 

 

2. cikkely: Jóváhagyják a Helyi roncsprogram elnevezésű közérdekű 

többéves program szabályzatát, amely jelen határozat melléklete.  

 

3. cikkely: 2022-re jóváhagyták az 1.500.000 lej összegű költségvetés-

korrekcióra szánt előirányzatot a 2. cikkben leírt program 

finanszírozására, amely összeg a kedvezményezettek által benyújtott 

kérelmektől függően egy új költségvetési módosítási javaslattal 

módosítható. 

 

4. cikkely: Jelen határozat véghezvitelével Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város Végrehajtó Testületét bízzák meg, a Közterület-kezelő 

Közszolgálat, a Marosvásárhelyi Helyi Adóigazgatóság és a 

polgármester rendeletével kinevezett személyek révén.  

 

5. cikkely: Jelen határozatot közlik:  

− a Közterület-kezelő Közszolgálattal,  

− a Marosvásárhelyi Helyi Adóigazgatósággal; 

− a Gazdasági Igazgatósággal;  

− Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármesterével,  

− Portik Vilmos László, Szabó Péter és Berecki Sándor városi 

tanácsosokkal. 

 

 

 

 

   Üléselnök 

Papuc Sergiu Vasile 

 

 



Ellenjegyzi,  

Marosvásárhely Megyei Jogú Város főjegyzője,  

Bâta Anca Voichiţa 

 

 

 

 

(A határozatot 20 „igen” szavazattal és 1 tartózkodással fogadták el)              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Melléklet 

 

 

A Helyi roncsprogram elnevezésű közérdekű többéves program szabályzata 

 

 

I. FEJEZET – Általános rendelkezések 

1. cikkely – Jelen Szabályzat meghatározza a Marosvásárhely Megyei Jogú 

Város által létrehozott Helyi roncsprogram elnevezésű közérdekű többéves 

program általános keretét és eljárását.  

2. cikkely – A program célja és célkitűzése a 10 évnél idősebb, nagyfokú 

szennyezéssel rendelkező személygépkocsiknak a forgalomból való 

kivonása, a levegőminőség javítása, a zöldterületek védelme, a járműpark 

felújításának ösztönzése és a marosvásárhelyi közparkolók ésszerű 

használata érdekében.  

3. cikkely – A program kedvezményezettjeinek kérésre 3000 lejt utalnak ki a 

helyi költségvetésből, cserébe a használt autó leselejtezéséért. 

 

II. FEJEZET – Célcsoport (kedvezményezettek) 

4. cikkely – A program kedvezményezettjei a Marosvásárhelyen legalább 5 

éve bejegyzett használt autók tulajdonosai, illetve azok örökösei/jogutódjai, 

a marosvásárhelyi lakóhellyel/székhellyel rendelkező természetes vagy jogi 

személyek.  

5. cikkely – E Szabályzat értelmezésében a „személygépkocsi” megnevezés 

2–9 férőhelyes személyszállításra alkalmas járművet jelent.  

 

III. FEJEZET – Elszámolhatósági feltételek 

6. cikkely - Ahhoz, hogy a kedvezményezett bekerüljön a programba, 

kumulatívan meg kell felelnie az alábbi feltételeknek:  



a) állandó lakóhelye/ székhelye Marosvásárhelyen van; 

b) legalább 3 éve a használt autó tulajdonosa; 

c) nincs elmaradása a helyi költségvetéssel szemben; 

d) saját felelősségére nyilatkozik arról, hogy a programba beíratott járműre 

vonatkozóan nem szerezte meg és/vagy nem nyújtott be dokumentumokat annak 

érdekében, hogy a Környezetvédelmi Alapkezelőnek az országos járműpark 

felújítását ösztönző országos programja keretében értékutalványokhoz 

hozzájusson; 

e) saját felelősségükre nyilatkozzanak arról, hogy a következő 3 évben nem 

vásárolnak 5 évnél idősebb autót, ellenkező esetben a program 

kedvezményezettjeként megszerzett 3000 lejes összeget vissza kell fizetniük 

Marosvásárhely önkormányzatának; 

f) a használt autót a kérelem iktatásakor már legalább 5 éve Marosvásárhelyen 

nyilvántartásba vették; 

g) a leadott autó tartalmazza az alapvető alkatrészeket (motor, sebességváltó, 

hajtó- és futómű, karosszéria, alváz, valamint a jármű funkcióinak kezelésére 

szolgáló elektronikus berendezéseket és a katalizátoreszközt, ha ezeket a gyártási 

folyamat során beszerelték). 

 

IV. FEJEZET – Szükséges iratok 

7. cikkely – A pályázók a következő dokumentumokat tartalmazó dossziéval 

jelentkezhetnek a programra:  

a) Típuskérelem, jelen szabályzathoz csatolva, amely tartalmazza a saját 

felelősségére írt nyilatkozatot, miszerint a programba beíratott járműre 

vonatkozóan nem szerezte meg és/vagy nem nyújtott be dokumentumokat 

annak érdekében, hogy a Környezetvédelmi Alapkezelőnek az országos 

járműpark felújítását ösztönző országos programja keretében 

értékutalványokhoz hozzájusson; 

b) a személyazonosító igazolvány, a gépjármű tulajdonosának a Cégbíróságon 

történő nyilvántartásba vételről szóló tanúsítvány, az öröklési bizonylat 

másolata, amelyet a kérelmező „az eredetivel megegyező” megjegyzéssel 

ellátva aláírt; 

c) Az autó tulajdonjogi dokumentumai (személyazonosító igazolvány és 

forgalmi engedély) vagy a tulajdonjoggal kapcsolatos egyéb igazoló 

dokumentum másolata, amelyet a kérelmező „az eredetivel megegyező” 

megjegyzéssel ellátva aláírt; 

d) Felhatalmazás (esetenként).  

 

V. FEJEZET – Eljárás 

8. cikkely – Az érdekelt személyek Marosvásárhely Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatalában, az Ügyfélszolgálati osztályon nyújthatják be 

kérelmüket, amelyhez csatolják a jelen Szabályzat 7. cikkelye előírta iratokat, 

illetve online, az infopublic@tirgumures.ro internetes címre küldhetik a 

szkennelt/lefényképezett iratokat, amelyek tartalmazzák a kedvezményezett 

aláírását. Az elektronikus úton továbbított dokumentumokat kizárólag olvasható 

.pdf-formátumban fogadják el.  

mailto:infopublic@tirgumures.ro


9. cikkely – Az e rendeletben meghatározott jogosultsági feltételek teljesülésének 

ellenőrzése érdekében polgármesteri rendelettel kinevezik a Marosvásárhelyi 

Polgármesteri Hivatal egy köztisztviselőjét. 

10. cikkely – A hiányos iratcsomókat visszaküldik a jelentkezőknek. 

11. cikkely – A benyújtás napjától számított 5 munkanapon belül a kijelölt 

közalkalmazott jóváhagyásra/elutasításra benyújtja a polgármesternek a 

jogosultsági feltételeknek megfelelő kérelmet.  

12. cikkely – A pályázat jóváhagyását vagy elutasítását az aláírástól számított 3 

munkanapon belül a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén és a 

www.tirgumures.ro honlapon való közzététel révén közlik a jelöltekkel.  

13. cikkely – A kérelem elfogadásával vagy elutasításával kapcsolatos óvásokat a 

közlemény kézhezvételétől/ a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal székhelyén 

történő kifüggesztésétől számított 5 munkanapon belül lehet benyújtani.  

14. cikkely – Az óvásokat Marosvásárhely Megyei Jogú Város polgármestere 

rendeletével kinevezett bizottság orvosolja, a beadvány benyújtásától számított 2 

munkanapon belül.  

15. cikkely – Ha a jogosultsági feltételek tekintetében olyan változások 

következnek be, amelyek az e rendeletben meghatározott összeg 

igénybevételéhez való jog elvesztéséhez vezethetnek, a kérelmezők kötelesek 

tájékoztatni a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatalt a jog elvesztését kreáló 

helyzetről, az annak bekövetkezésétől számított 5 munkanapon belül, a megítélt 

összeg behajtásának terhe alatt.  

16. cikkely – A kedvezményezettek a kérelem jogerőre emelkedett 

jóváhagyásáról szóló kiközlés kézhezvételétől számított 90 napon belül átadják az 

autót egy leselejtezésre/begyűjtésre jogosult központnak.  

17. cikkely – A 3000 lejes összeget a Marosvásárhelyi Polgármesteri Hivatal a 

kedvezményezett által megjelölt bankszámlára 15 napon belül utalja át a Jármű-

leselejtezési/begyűjtési központ által kiállított igazolás alapján, amellyel igazolja 

a jármű leselejtezését. 
 

 

http://www.tirgumures.ro/

