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2014/_____ számú HATÁROZAT 
 

Kovászna Megye Tanácsának 2010/60-as számú Határozat mellékletének módosítására a 

Kovászna Megyei Agrárkamara által nyújtott szolgáltatások díjszabásának jóváhagyásáról 

 

 
Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2014. május 29-i soros ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megye Tanácsának 

2010/60-as számú Határozat mellékletének modósítására a Kovászna Megyei Agrárkamara 

által nyújtott szolgáltatások díjszabásának jóváhagyásáról, 
figyelembe véve: 

 a Gazdasági Igazgatóság szakjelentését, valamint Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak 

jelentését;  

 az utólagosan módosított és kiegészített 2003/517-es számú pénzügyi törvénykönyvről 

szóló törvény 278. szakaszát, 
 az utólagosan módosított 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvényt; 

 az Országos Mezőgazdasági Tanácsadó Ügynökség alárendeltségébe tartozó Megyei 

Mezőgazdasági Tanácsadó Hivatalok átszervezésével történő Megyei Agrárkamarák 

megalakításáról szóló 2009/1609-es számú kormányhatározat 7. szakaszát, 
 Kovászna Megye Tanácsának 2010/4-es számú határozatát a Kovászna Megyei Agrárkamara 

megalakítására vonatkozóan, mint Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségébe tartozó megyei 

érdekeltségű közintézmény, 

 a Kovászna Megyei Agrárkamara 2014.05.13/96-os számú átiratát, mely Kovászna Megye 

Tanácsának Iktatójában a 2014.05.14/4579-es számmal  lett iktatava,  

a 2001/215-ös számú, utólagosan módosított és kiegészített, újraközölt helyi közigazgatási 

törvény 91. szakasza (3) bekezdésének c) betűje, valamint a 97. szakaszának (1) bekezdése alapján, 

 

ELHATÁROZZA: 

 

Egyetlen szakasz – Megváltozik Kovászna Megye Tanácsának 2010/60-as számú 

Határozatának melléklete a Kovászna Megyei Agrárkamara által nyújtott szolgáltatások 

díjszabásának jóváhagyásáról és kicserélődik a jelen határozat szerves részét képező 

melléklettel. 
 

Sepsiszentgyörgy, 2014. május 29. 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

Ellenjegyzi: 

VARGA Zoltán 

Kovászna megye jegyzője 

 
 

 

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” 

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása”KCS 

 



2014/______Határozat melléklete  

(2010/60 –as számú Határozat melléklet) 

DÍJAK 

a Kovászna Megyei Agrárkamara által nyújtott szolgáltatásokra 

 

Sor 

szá

m 

Szolgáltatások 
Díjszabás 

- lej - 

1. 

Szolgáltatások: 

- vásárokon és kiállításokon való részvételi díj; 

 

200 lej 

- Termékek és technológiák népszerűsítése és 

terjesztése a medián keresztül (újságok, 

folyóiratok rádió-tv, stb.)  

 

100 lej 

Tájékoztató anyagok összeállítása és sokszorosítása: 

- papíron 

- mágneses lemezen 

 

1 lej/ív 

2 lej/ mágneses lemez 

Konvenciók és protokollok:  
- Mezőgazdasági Számviteli Információs Hálózati 

adatgyűjtés, kérdőívek kitöltése és elküldése 

- szolgáltatások más központi és helyi közigazgatási 

intézményeknek  

 
- személyi költségek a fizetési rács alapján  

- szállítási költségek 

- kiszállási díj 

Legfentebb  

400 lej/kérdőív 

(az EU-tól a 

Mezőgazdasági és 

Vidékfejlesztési 

Minisztériumon keresztül); 

 

120% 

7,5 liter/100 km 

13 lej 

2. Pályázatok készítése az uniós alapok vagy 

társfinanszírozás eléréséhez; 
6%-ig a pályázat értékéből 

3. 

Képesítési tanfolyamok szervezése:  
- szakképesítési tanfolyamok: 

- a Nemzeti Felnőttképzési Tanács által engedélyezett 

tanfolyam 

360 órás 

720 órás 

- továbbképző tanfolyamok (magába foglalja a 

beiratkozási és a szakképesítési bizonylat díját). 

 

 

 

 

 400 lej/hallgató 

550 lej/hallgató 

100 lej/hallgató 

 

Megjegyzés: 

 

1. A szolgáltatási díj beszedésének módját a módosított és kiegészített 1991/82-es számú törvény 

határozza meg. 

2. Az Agrárkamara saját jövedelmét a következőkre használhatja: 

a) a szaktanácsadó tevékenység teljesítéséhez szükséges alapok kiutalása a 1998/61-es 

számú kormányrendelet alapján, 

b) az időszerű és befektetési költségek kifizetésére, az érvényben lévő törvények alapján.  

c) személyi költségek és belföldi vagy külföldi kiszállási költségek kifizetésére. 
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I N D O K L Á S 

 Kovászna Megye Tanácsának 2010/60-as számú Határozat mellékletének módosítására a 

Kovászna Megyei Agrárkamara által nyújtott szolgáltatások díjszabásának jóváhagyásáról 

 

 

A 2009/1609-es számú Kormányhatározat 7. szakasza értelmében a megyei 

agrárkamarák létrehozására vonatkozóan, a mezőgazdasági szaktanácsadó hivatalok 

átszervezéseként, azon specifikus szolgáltatások szerkezete, melyek a megyei agrárkamarák 

saját jövedelmét képezik, az illetékek összegét és befizetési módozatait, valamint a pénzalapok 

felhasználását megyei tanácshatározattal hagyják jóvá. 

Kovászna Megye Tanácsának 2010/60-as számú Határozatával jóváhagyott 

díjszabások esetében a Nemzeti Felnőttképzési Tanács által engedélyezett 360 felkészítő órát 

tartalmazó képzések díja 400 lej/hallgatóra volt megállapítva.  A 2014-es év folyamán a 

Kovászna Megyei Agrárkamara megszerzett még egy engedélyt a “Hegyvidéki mezőgazdász” 

képzésre, amely 720 felkészítő órát tartalmaz. Ezen képzésre 550 lej/hallgató díjat javasolunk. 

Ugyanakkor ezen határozattal jóváhagyott  200 lej/hallgató díj az Országos Mezőgazdasági 

Tanácsadó Ügynökség áltál szervezett tanfolyamokra már nem érvényes, mivelhogy ezen 

intézmény megszűnt.    

Figyelembe véve a  fentieket, javasoljuk Kovászna Megye Tanácsának 2010/60-as számú 

Határozat mellékletének módosítását és kicserélését és az előterjesztett határozattervezet 

jóváhagyását. 

 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 
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