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2014 /           számú HATÁROZAT 

a Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által 

alkalmazott illetékek és díjak megállapításáról szóló 2013/10-es Kovászna Megye 

Tanácsa Határozatának kiegészítéséről 

 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2014 __________________________ ülésén, 

elemezvén Kovászna Megye Tanácsa Elnökének Indoklását a Kovászna Megye 

Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által alkalmazott illetékek és 

díjak megállapításáról szóló 2013/10-es Kovászna Megye Tanácsa Határozatának 

kiegészítéséről, 

figyelembe véve, a Gazdasági Igazgatóság szakjelentését, valamint Kovászna 

Megye Tanácsa szakbizottságainak jelentését jelentéseit, 

figyelembe véve: 

- a helyi közpénzügyről szóló, utólagosan módosított és kiegészített, 2006/273-

es sz{mú Törvény 20. szakasz „b” pontj{t, 27. szakasz{t és a 30. szakasz (1) bekezdését, 

- az adótörvénykönyvről szóló, utólagosan módosított és kiegészített, 2003/571-

es számú törvényt, 

- Kovászna Megye Tanácsa a Zabolai Szabadidőközpont  ingatlan jogi helyzetét 

szabályozó 2014/14-es számú határozatát, 

- a Művészeti Népiskola 2014.05.16/234 számú átiratát, amely 2014.05.16/4690 

szám alatt lett beiktatva Kovászna Megye Tanácsa Iktatókönyvében, 

- a Háromszéki Táncegyüttes 2014.07.07/351 számú átiratát, amely 

2014.07.09/46754 szám alatt lett beiktatva Kovászna Megye Tanácsa Iktatókönyvében, 

 a helyi közigazgatásról szóló, újraközölt, utólagosan módosított és kiegészített, 

2001/215. Törvény, 91. szakaszának (3) bekezdésének „c” pontja és a 97. szakasz (1) 

bekezdése alapján,  

 

 

ELHATÁROZZA: 

  

1. szakasz – Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt 

közintézmények által alkalmazott illetékek és díjak megállapításáról szóló 2013/10-es 

Határozata kiegészül két új melléklettel, a 12 és 13 számú mellékletekkel, amelyek 

tartalma az 1-es és a 2-es mellékletek, és amelyek a jelen határozat részét képezik. 

2. szakasz –  A jelen határozatban meghatározott illetékek és díjak 2014. 

__________________ lépnek hat{lyba és a Művészeti Népiskolának, valamint a 

Háromszéki Táncegyüttesnek saját jövedelmet jelentenek. 



3. szakasz – Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa 

szakapparátusában működő Gazdasági Igazgatóságot, a Népművészeti Népiskol{t és a 

Háromszék Táncegyüttest bízzák meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2014. ______________________ 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

   

 

 

 Ellenjegyzi: 

VARGA Zoltán 

     Kov{szna Megye Jegyzője 

 

 

 



2014/            számú Határozat 1-es  számú melléklete 

(A 2013/10 –es számú Határozat 12-es számú melléklete) 

 

 

 

A MŰVÉSZETI NÉPISKOLA ÁLTAL ALKALMAZOTT ADÓK ÉS DÍJAK 

 

 

1) Szállásdíjak 

- csoportok 30 személyig 20 lej/személy/nap 

- csoportok 31 és 50 személy között 18 lej/személy/nap 

- 51 személynél nagyobb csoportok 16 lej/személy/nap 

2) Bérleti díj a központban megrendezett 

eseményekre  

100 lej/nap 

 

Megjegyzés: Rendkívüli esetekben Kovászna Megye Tanácsának Elnöke írásban 

mentesítheti a fent megállapított díjak kifizetését. 

  



2014/          számú Határozat 2-es számú melléklete 

(A 2013/10 –es számú Határozat 13-as számú melléklete) 

 

 

 

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES ÁLTAL ALKALMAZOTT BELÉPŐJEGY DÍJAK, 

VALAMINT MÁS DÍJAK 

 

 

Előad{s jegyek és ruha kölcsönzés 

1 Teljes ár – g{la előad{sokra 25 lej/személy 

2 Teljes ár – bemutató előad{sra 20 lej/személy 

3 Teljes ár – I* típusú turné előad{sokra  20 lej/személy 

4 Teljes ár – II** típusú turné előad{sokra  15 lej/személy 

5 Teljes ár – I* típusú előad{s   15 lej/személy 

6 Teljes ár – II** típusú előad{s   12 lej/személy 

7 Csökkentett ár - I* típusú turné előad{sokra  12 lej/személy 

8 Csökkentett ár - előad{s  10 lej/személy 

9 Csökkentett ár - II** típusú turné előad{sokra   10 lej/személy  

10 Csökkentett ár (gyerekek, nyugdíjasok, 

szervezett felnőtt csoportok)  

8 lej/személy 

11 Csökkentett ár – előad{s (gyerekek, 

nyugdíjasok, szervezett felnőtt csoportok) 

5 lej/személy 

12 Ár m{s művészeknek  3 lej/alkalom 

13 Csökkentett ár (szervezett gyerek csoportok) 2,5 lej/személy 

14 Belépőjegy t{nch{z – heti 3 lej/alkalom 

15 Belépőjegy t{nch{z – különleges alkalmak 

(ünnepek) 

5 lej/alkalom 

16 Ruha kölcsönzés  10 lej/nap/db 

17 Ruha kölcsönzés csoportoknak 5 lej/nap/db 

 

Megjegyzés: Az eladott előad{sok esetébe vagy a különleges meghívottak alkalmával 

az előad{sok {r{t az intézményvezető szabja meg. Ezekben az esetekben szerződés lesz 

megkötve.  

 

* I* típusú vagy II** típusú árat az intézményvezető szabja meg a lent felsoroltak szerint: 

-  az előad{s időtartama; 

- az előad{s komplexit{sa; 

- az előad{s színpadi költségei (külső munkat{rsak, díszlet); 

- az előad{s népszerűsége; 

- t{vols{g Sepsiszentgyörgy és az előad{s helyszíne között; 

- a megtartott előad{sok sz{ma. 



ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

ELNÖK 

Iktsz. 2014.08.21/7973 

 

 

INDOKLÁS 

 

a Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által 

alkalmazott illetékek és díjak megállapításáról szóló 2013/10-es Kovászna Megye 

Tanácsa Határozatának kiegészítéséről 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa 2013/10-es számú Határozatával jóváhagyta a 

Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által 

alkalmazott illetékeket és díjakat. 

2014-ben Kovászna Megye Tanácsa a 2014/14-es számú Határozatával a Zabolai 

Szabadidőközpont igazgatási jogát átadta a Művészeti Népiskol{nak. Az intézmény a 

2014.05.16/4690-es számú átiratával kéri a Zabolai Szabadidőközpont szállási és bérleti 

díjainak jóváhagyását, amint a jelen határozattervezet 1-es számú melléklete 

tartalmazza.  

Úgyszintén a Háromszéki Táncegyüttes javasolja a 2014.07.09/6754-es számú 

{tirata alapj{n az előad{sokra a belépőjegy díjak, valamint egyéb illetékek jóváhagyását, 

amely a jelen határozattervezet 2-es számú mellékletében kerül bemutatásra. 

A jelen hat{rozatban előre l{tott díjak és illetékek a Művészeti Népiskol{nak és a 

Háromszéki Táncegyüttesnek jövedelmet jelentenek. 

Tekintettel a 2003/571-es számú, utólagosan módosított és kiegészített 

Adótörvénykönyv, és a 2006/273-as számú, utólagosan módosított és kiegészített helyi 

közpénzügyi törvény előír{saira, javasolom a Kov{szna Megye Tan{csa igazgatós{gai 

és az alárendelt közintézmények által alkalmazott illetékek és díjak megállapításáról 

szóló 2013/10-es Kovászna Megye Tanácsa Határozatának kiegészítését a jelen 

határozattervezetben bemutatott két melléklettel. 

 

 

TAMÁS Sándor 

Elnök 

 

 

 

 

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

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordít{sa.” 
KCS 

 


