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KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

 

HATÁROZATTERVEZET 

Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények  

által elvégzett tevékenységekre és/vagy szolgáltatásokra alkalmazott  

illetékek és díjak megállapításáról szóló Kovászna Megye Tanácsa  

2013/10-es számú Határozata módosítására és kiegészítésére 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a ______________________-i soros ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa Elnökének Indoklását Kovászna Megye 

Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által elvégzett tevékenységekre 

és/vagy szolgáltatásokra alkalmazott illetékek és díjak megállapításáról szóló Kovászna 

Megye Tanácsa 2013/10-es számú Határozata módosítására és kiegészítésére, 

figyelembe véve a Gazdasági Igazgatóság szakvéleményét, valamint a 

szakbizottságok jelentéseit, 

 a helyi közpénzügyről szóló, utólagosan módosított és kiegészített, 

2006/273-as számú Törvény 20. szakasza „b” betűjét, 27. szakaszát és a 30. szakasza (1) 

bekezdését, 

 az adótörvénykönyvről szóló, utólagosan módosított és kiegészített, 

2003/571-es számú Törvényt, 

 az elektrónikus távközlési hálózatok infrastruktúrájának a rendszerére 

vonatkozó 2012/154-es számú Törvényt, 

 teljesítve az újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára 

vonatkozó, 2003/52-es sz{mú törvény előír{sait, 

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

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

bekezdése alapján,  

 

ELHATÁROZZA: 

  

I. Szakasz – Kovászna  Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt 

közintézmények által elvégzett tevékenységekre és/vagy szolgáltatásokra alkalmazott 

illetékek és díjak megállapításáról szóló, utólagosan módosított és kiegészített,  

Kovászna Megye Tanácsa 2013/10-es sz{mú Hat{rozata módosúl és kiegészítődik a 

következőek szerint: 

1. A 2-es sz{mú melléklet módosúl és kicserélődik a jelen hat{rozat 1-es 

számú mellékletével. 

2. A 13-as sz{mú melléklet ut{n bevezetődik egy új melléklet, a 14-es számú, 

a jelen határozat 2-es számú melléklete szerinti tartalommal. 

II. Szakasz – Az 1-es és 2-es számú mellékletek a jelen határozat szerves 

részét képezik. 



III. Szakasz – A jelen határozatban megállapított illetékek és díjak 

________________ -tól lépnek érvénybe és Kovászna Megye saját költségvetésének 

bevételét képezik. 

IV. Szakasz – A jelen határozat végrehajtásával a Gazdasági Igazgatóságot és 

a Megyei Utakat Felügyelő Oszt{lyt bízzuk meg. 

 

 

 

Sepsiszentgyörgy, _________________ . 

 

 

TAMÁS Sándor 

     elnök 

 

 

 

 Ellenjegyzi, 

 Varga Zoltán,  

 Kov{szna megye jegyzője  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
,,Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română” 

,,Az eredeti rom{n nyelvű szöveg magyar fordít{sa” 
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ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

ELNÖK 

Iktsz. _______/ ________________ 

 

 

 

INDOKLÁS 

Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények  

által elvégzett tevékenységekre és/vagy szolgáltatásokra alkalmazott  

illetékek és díjak megállapításáról szóló Kovászna Megye Tanácsa  

2013/10-es számú Határozata módosítására és kiegészítésére 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa 2014/138-as számú Határozatával utólag kiegészített, 

Kovászna Megye Tanácsa 2013/10-es számú Határozata jóváhagyta Kovászna Megye 

Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által elvégzett tevékenységekre 

és/vagy szolgáltatásokra alkalmazott illetékeket és díjakat. 

Az elektrónikus távközlési hálózatok infrastruktúrájának a rendszerére vonatkozó 

2012/154-es számú Törvény meghatározza azokat a feltételeket, melyek szerint megvalósul a 

köz- vagy magántulajdonra való hozzaférés az elektrónikus távközlési hálózatok vagy ezek 

felfüggesztéséhez szükséges infrastruktúrális elemek költöztetése, kicserélése, karbantartása 

vagy felszerelése érdekében, az infrastruktúrális elemek megosztott használati módozatát, 

valamint az elektrónikus távközlési hálózatok építésére vonatkozó egyes intézkedéseket.  

Az elektrónikus távközlési hálózatok infrastruktúrájának a rendszerére vonatkozó 

2012/154-es számú Törvény előír{sai alkalmaz{sa érdekében szükségessé válik az 

elektrónikus távközlési hálózatok által köz- vagy magántulajdonban, illetve a megyei utak 

körzetében elfoglalt területek haszn{lati jog{nak az ellenértékét jelentő díjak meg{llapít{sa. 

Megjegyezzük, hogy a jelen Hat{rozatban meg{llapított díjak beszedődnek és 

Kovászna Megye saját költségvetésének bevételét képezik. 

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

2006/273-as számú, utólagosan módosított és kiegészített helyi közpénzügyi törvény 

előír{sainak megfelelően, javasolom Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt 

közintézmények által elvégzett tevékenységekre és/vagy szolgáltatásokra alkalmazott 

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

Határozata módosítását és kiegészítését. 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

 

 

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

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordít{sa.” 
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_______ /____-s számú Határozat 

1-es számú Melléklete 

(A 2013/10-s számú Határozat  

2-es számú Melléklete) 

 

A MEGYEI UTAK MENTÉN ELHELYEZETT OBJEKTUMOK SZÁMÁRA 

KISZABOTT TERÜLETEK HASZNÁLATI DÍJA 

 

 

Sorszám Díjszabások megnevezése ME Díjak (euró) 

A. Előzetes jóváhagyás és engedélyezés az út környékén való elhelyezésre  

1 Előzetes jóv{hagy{s az út környékén való elhelyezésre 

fizikai és jogi személyeknek 
díj/dokument 88,00 

2 Építkezési engedély és kijárat az útra díj/dokument 54,40 

3 Előzetes jóv{hagy{s/engedély fizikai személyeknek ( lakás 

és garázs építés, víz, villany és gáz csatlakozás) 
díj/dokument 21,60 

B. A megyei  utak mentén elfoglalt területek: 

4 Hirdetőt{bla elhelyezése korszerűsített 

megyei út  
díj/nm/hónap  

2,20 

korszerűsítetlen 

megyei út  
0,54 

5 Kereskedelmi célú helyiség (butik, 

mozgó butik, élelmiszer és ipari cikkek 

árusítására való asztal) 

 

korszerűsített 

megyei út  
díj/nm/hónap 

0,54 

korszerűsítetlen 

megyei út  
0,32 

6 Parkolónak, illetve szolgáltatásoknak 

kijelölt területek, valamint azok a 

rendelkezésre álló területek, amelyek az 

út adminisztrátorához tartoznak, illetve 

mellék/szomszédos területek 

korszerűsített 

megyei út  

díj/nm/hónap 

árverés útján 

megállapított 

korszerűsítetlen 

megyei út  

árverés útján 

megállapított 

7 Kereskedelmi tevékenységet kiszolgáló 

parkolók 

korszerűsített 

megyei út  
díj/nm/hónap 

0.59 

korszerűsítetlen 

megyei út  
0.35 

8 Különböző célokat szolg{ló hozz{fér-

hetőség (üzemanyag szétosztó állomás, 

szállodák, motelek, lerakatok, keres-

kedelmi helyiségek, bemutató szalonok) 

korszerűsített 

megyei út  
díj/nm/hónap 

0.54 

korszerűsítetlen 

megyei út  
0.32 

C. Vezetékek és kábelek elhelyezése 

9 

 

 

Elektromos, telefon, illetve TV kábelek 

elhelyezése       

9.1 földalatti                 díj/fm/hónap 0.30 

9.2 út mentén haladó föld alatti kábel Az úttesten 

kívül 

díj/fm/hónap 

0.30 

Az úttest alatt 0.40 

Biztonsági 

zónában 
0.15 

9.3 út menti oszlopok, melyekre a 

k{beleket erősítik 

Az úttesten 

kívül 
díj/db./hónap 

0,90 

Biztonsági 

zónában 
0,70 
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Sorszám Díjszabások megnevezése ME Díjak (euró) 

9.4 az út mentén elhelyezkedő légi 

kábelek 

 

Az úttesten 

kívül 
díj/fm/hónap 

0.30 

Biztonsági 

zónában 
0.15 

9.5 Hidakon, pallókon Technikai 

csatornákban 

díj/fm/hónap 

1.30 

Hídhoz 

horgonyozva 

illetve más, 

technikai 

csatornáktól 

különböző 

módszerrel 

2.29 

10 Vízvezetékek elhelyezése,  csatorn{z{s, gőz és nem gyúlékony termékkel, g{z, kőolaj, 

valamint más gyúlékony anyagok, légi szállító sávok 

 10.1  légi keresztezés   díj/fm/hónap 0.86 

 10.2  földalatti keresztezés                díj/fm/hónap 0.60 

 
10.3  út mentén föld alatti elhelyezés: Az úttesten 

kívül 

díj/fm/hónap 

0.60 

 Az úttest alatt 1.01 

 
Biztonsági 

zónában 
0.47 

 
10.4 az út mentén légi elhelyezés: Az úttesten 

kívül 
díj/fm/hónap 

2.34 

 
Biztonsági 

zónában 
1.67 

 
10.5  Hidakon, pallókon Technikai 

csatornákban 

díj/fm/hónap 

6.02 

 

Hídhoz 

horgonyozva 

illetve más, 

technikai 

csatornáktól 

különböző 

módszerrel 

9.37 

11 
Elektromos transzformátorok elhelyezése 

és hozzaférés 

Az úttesten 

kívül 
díj/db./hónap 

1 

 
Biztonsági 

zónában 
1,20 

 

 

Megjegyzés:  

A megyei utak mentén alkalmazott díjszabások alkalmazásának módja: 

1. Az útgondnok jóváhagyhatja egyes építmények vagy berendezések elhelyezését az utak 

mentén, amennyiben ezek nem károsítják az utakat és nem veszélyeztetik a közlekedés biztonságát. 

2. Az utak mentén a hirdető t{bl{k, vagy b{rmilyen célú építmények, berendezések megvalósítása 

és elhelyezése építkezési engedély alapján történik, és csak előzetes meg{llapod{s, valamint helyszín 

használati engedély szükséges. 
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3. A közutakhoz való hely és hozzáférési jóváhagyást egy bizonyos szolgáltatásra adják ki. A 

szolgáltatás vagy rendeltetés megváltoztatása esetén a kedvezményezett köteles új jóváhagyást 

igényelni erre a célra az útgondnoktól. 

4. A díjszabások érvényesek mindazon fizikai és jogi személyekre, akik engedélyt igényelnek. 

5. Az díjszab{sok érvényesek nem működő, felfüggesztett vagy le{llt szolgáltatások/rendeltetések 

esetén is. 

6. A díjszabások érvényesek abban az esetben is, ha a berendezések/építmények a közutak 

védelmi övezetén kívül esnek, de csak akkor ha bekötőútra van szükségük. 

7. Engedélyek, megállapodások meghosszabbítása esetén is alkalmazz{k a t{bl{zat  A. betűjénél 

levő díjakat. 

8. Azon fizikai személyek esetében, akik az útgondnok jóváhagyását igénylik lakóház, 

garázsépítési engedélyre, víz, gáz, telefon, tévé, villany és csatornahálózatra való csatlakozáshoz, csak 

egyszer számolják fel a 21,60 eurót vagy a megállapodás vagy az engedély jóváhagyása esetén. 

9. A hirdető t{bl{k esetében a minim{lis felület, amire fizetni kell, az a felület lesz, ami a tábla 

vízszintes kivetítéséből és körös-körül még 1m-t hozzáadva alakúl ki.  

10. A táblázat B. betűjének 5. pontj{n{l a minim{lis felületi tarif{k a kihelyezett objektum felületére 

lesznek kiszámítva, plusz 1 m körös-körül, mihez hozzaadódik az {lló j{rművek {ltal az úttesten kivül 

elfoglalt felület. 

11. A t{bl{zat B. betűjének 8. pontj{n{l az elfoglalt út menti, úttesten kívüli, valamint a biztonsági 

zónában elfoglalt területekre, plusz 1m körös-körül, lesz számítva a díjszabás. 

12. A szállítósávokra csak a légi keresztezéseknél számítanak díjakat. 

13. A t{bl{zat B. és C. betűjének megfelelően az út menti területekre számított díjszabásokat nem 

alkalmazzák a fizikai személyeknél, akik lakóházakhoz, hétvégi házakhoz, garázsokhoz létesítenek 

hozzáférést, háztartási fogyasztásokhoz szükséges berendezések (víz, gáz, villany, stb.) 

csatlakoztatásánál. Mindez szabályozás nem érvényes, ha megváltozik a létesítmények rendeltetése (pl. 

kereskedelmi hellyé). 

14. A szabályozás nem érvényes a szociális és oktatási egységek (kórházak, óvodák, öregotthonok, 

iskolák) esetében. 

15. Az euróban megadott összegeket lejben fizetik ki, a Román Nemzeti Bank által közölt, a 

kifizetést megelőző hónap utolsó napjára érvényes napi árfolyam alapján. 

A kifizetést megelőző hónap utolsó napj{ra érvényes árfolyamon, a Román Nemzeti Bank által a 

vontakozó hónap utolsó előtti munkanapj{n közölt napi {rfolyot értjük. 
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_______ /____-s számú Határozat 

2-es számú Melléklete 

(A 2013 /10-s számú Határozat  

14-es számú Melléklete) 

 
 

 

 

AZ ELEKTRÓNIKUS TÉVKÖZLÉSI HÁLÓZATOK ÁLTAL ELFOGLALT  

TERÜLETEK HASZNÁLATI JOGÁNAK AZ ELLENÉRTÉKÉT JELENTŐ DÍJAK 

 

 

Díjszabás megnevezése  Mérték egység 
Díjak 

(euró) 

Az elektrónikus távközlési hálózatok által elfoglalt területek használati jogának az 

ellenértéke  

a) föld alatti elektrónikus 

távközlési hálózatok 

a megye köz- és 

magántulajdonán Díj/folyóméter/hónap 0,20 

b) föld feletti elektrónikus 

távközlési hálózatok 

a megye köz- és 

magántulajdonán Díj/folyóméter/hónap 0,30 

 
 


