
ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

HATÁROZATTERVEZET 

Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által alkalmazott 

illetékek és díjak megállapításáról 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2016. ________________-i soros ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsa 

igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által alkalmazott illetékek és díjak 

megállapításáról, 

figyelembe véve a Gazdasági és a Jogügyi, Közigazgatási és Területfejlesztési 

Igazgatóság közös szakvéleményét, valamint a szakbizottságok jelentéseit, 

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

számú Törvény 20. szakasza (1) bekezdése „b” betűjét, 27. szakaszát és a 30. szakasza (1) 

bekezdését, 

 az Adótörvénykönyvről szóló, 2015/227-es számú törvény 474, 476, 484, 486 

szakaszait és 494-es szakasz (6) bekezdését, 

 az építkezési munkálatok engedélyezéséről szóló, újraközölt, utólagosan 

módosított és kiegészített, 1991/50-es számú Törvényt, 

 az utak rendszeréről szóló, újraközölt, utólagosan módosított és kiegészített 

1997/43-as számú Kormányrendeletet, 

 a Romániai Nemzetközi Utak és Autópályák Társasága által alkalmazott díjak 

jóváhagyásáról szóló 2013/290-es számú,  utólagosan módosított és kiegészített, az országos 

érdekeltségű infrastruktúr{lis projektek és külföldi beruh{z{sok megbízott Minisztere 

Rendeletét, 

 a 2003/534-es számú Törvény által módosítva jóváhagyott, a területi 

közigazgatási egységek hivatalos közlönyét kiadó közszlogáltatások szervezéséről és 

működéséről szóló, 2003/75-ös számú Kormányrendeletet, 

 a múzeumokról és a nyilv{nos gyűjteményekről szóló újraközölt 2003/311-es 

számú Törvény 24. szakaszát, 

 a könyvtárakról szóló, újraközölt, utólagosan módosított és kiegészített, 

2002/334-es számú Törvény 6. szakasza (2) bekezdését, 70. szakasza (4), (5) és (6) bekezdéseit, 

 a közúti szállításra vonatkozó 2011/27-es számú, utólagosan módosított és 

kiegészített Kormányrendelet, 

 az Orsz{gos Mezőgazdas{gi Tan{csadó Ügynökség al{rendeltségébe tartozó 

megyei mezőgazdas{gi tan{csadó hivatalok/központok {tszervezésével történő megyei 

mezőgazdas{gi kamar{k megalakít{s{ról szóló 2009/1609-es számú kormányhatározatot, 

 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: 

  

1. Szakasz. Jóváhagyja Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt 

közintézmények tevékenységeire és/vagy szolgáltatásaira vonatkozó illetékeket és díjakat, a 

jelen határozat részét képező 1-12-es számú mellékletek szerint. 

2. Szakasz. (1) A jelen határozatban megállapított illetékek és díjak 2016 ____________ . 

lépnek hatályba.  

(2) A fent említett időponttól hat{lyon kívül helyeződnek: 

 Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által 

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

számú Határozata, 

 a Kovászna Megyei Agrárkamara szolgáltatásaira vonatkozó díjak 

megállapításáról szóló Kovászna Megye Tanácsa 2010/60-as számú, utólagosan módosított 

Hat{rozata, valamint b{rmilyen ellenkező rendelkezés. 

3. Szakasz. A jelen határozatban megállapított illetékek és díjak bevételeződnek és a 

következő intézmények jövedelmeit képezik: 

 az 1, 2, 3, 4, 5, 7 és 9-es számú mellékletekbe foglaltak Kovászna Megye 

Tanácsának, 

 a 6-os számú mellékletben foglaltak a Székely Nemzeti Múzeumnak, 

 a 8-as számú mellékletben foglaltak a Sepsiszentgyörgyi Fogolyán Kristóf 

Megyei Kórháznak, 

 a 10-es számú mellékletben foglaltak a Sepsiszentgyörgyi Művészeti 

Népiskolának, 

 a 11-es számú mellékletben foglaltak a Háromszék Táncegyüttesnek, 

 a 12-es számú mellékletben foglaltak a Kovászna Megyei Agrárkamarának. 

4. Szakasz. A nyilvánosságra hozatal a Kovászna Megye Tanácsának székhelyén való 

kifüggesztéssel, valamint a Kovászna Megye Hivatalos Közlönyében való megjelentetéssel 

történik. 

5. Szakasz. A jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa 

szakapparátusában működő Gazdasági Igazgatóságot, a Jogügyi, Közigazgatási és 

Területfejlesztési Igazgatóságot, a Székely Nemzeti Múzeumot, a Bod Péter Megyei 

Könyvtárat, a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgösségi Kórházat, a  

Háromszék Táncegyüttest és a Kovászna Megyei Agrárkamarát bizzuk meg. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2016 _____________. 

 

 

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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INDOKLÁS 

 

a Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által 

alkalmazott illetékek és díjak megállapításáról 

 

 

Figyelembe véve, hogy Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt 

közintézmények összes tevékenységeinek és/vagy szolgáltatásainak megfelelő illetékek és 

díjak a 2013/10-es számú határozattal kerültek megállapításra és, hogy ez a  határozat 

többszöri módosításon és kiegészítésen esett át alapul véve a 2003/571-es számú 

Adótörvénykönyv előír{sait, amit hat{lyon kívül  helyeztek, javasolom ezen illetékek és díjak 

kiigazítását a 2015/227-es számú Adótörvénykönyv 495. szakasza (f) bekezdésének előír{sai 

értelmében és a Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények 

javaslatai alapján. 

A jelen határozattervezet 1-12-es számú mellékletei tartalmazzák Kovászna Megye 

Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények összes tevékenységének és/vagy 

szolg{ltat{s{nak megfelelő illetékeket és díjakat, a következőképpen: 

1-es számú melléklet, tartalmazza az urbanisztikai bizonylatok, az építkezési 

engedélyek, és más hasonló jóváhagyások kiállítására vonatkozó illetékeket. 

Ezen illetékek értékét a 2015/227-es számú Adótörvénykönyv 473. és 474. szakasza 

szabályozza. 

2-es számú melléklet, tartalmazza a megyei utak körüli területek használati díját, a 

Közlekedési és Infrastrukturális Miniszter 2010/5681-es számú, a romániai országos utakra és 

autópályákra vonatkozó rendeletének értelmében, kiterjesztve ezen díjakat az elektronikus  

kommunikációs hálózatokra is. 

3-as számú melléklet, tartalmazza a megyei utakon közlekedő, Rom{ni{ban 

bejegyzett nehézgépj{rművek súlyfölöslege és/vagy körvonalméret túllépése esetén 

alkalmazott díjakat, az utólagosan módosított és kiegészített, az utak rendszerére vonatkozó 

1997/43-as számú kormányrendelet és a Közlekedési és Infrastrukturális Miniszter 2010/5681-

es számú, a romániai országos utakra és autópályákra vonatkozó rendeletének értelmében. 

4-es számú melléklet, tartalmazza a Kovászna Megye Tanácsa szolgáltatásai illetékeit 

és díjait. 

5-ös számú melléklet, tartalmazza a Kovászna Megye Hivatalos Közlönyében való 

megjelentetési díjakat, a Kovászna Megye Hivatalos Közlönyének értékesítési díját, a 

sürgősségi díjat, Kovászna Megye Hivatalos Közlönye bérleti díját és a Kovászna Megye 

Hivatalos Közlönyében való megjelentetés bérleti díját. 

6-os számú melléklet, tartalmazza a Székely Nemzeti Múzeum látogatási díjait, és 

más, az intézmény által alkalmazott illetékeket. 



7-es számú melléklet, tartalmazza a Bod Péter Megyei Könyvtár szolgáltatásaira 

alkalmazott díjakat. 

8-as számú melléklet, tartalmazza a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei 

Kórház területére való belépési illetéket. 

9-es számú melléklet, tartalmazza az állandó speci{lis j{ratokkal történő 

személyszállításra vonatkozó engedélyek és felhatalmazások kiállításának díjait. 

10-es számú melléklet, tartalmazza a Művészeti Népiskola {ltal alkalmazott kulturális 

oktatási illetékeket, valamint a szállás és bérleti díjakat. 

11-es számú melléklet, tartalmazza a Háromszék Táncegyüttes által alkalmazott 

belépőjegy díjakat, valamint más illetékeket. 

12-as számú melléklet, tartalmazza a Kovászna Megyei Agrárkamara által nyújtott 

szolgáltatásokra  alkalmazott díjszabásokat. 

Megjegyezzük, hogy az említett illetékeket és díjakat Kovászna Megye Tanácsa szak-

igazgatóságai és az alárendelt közintézmények javasolták. 

Ezen szolgáltatások nyilvántartását és követését, amelyekért a fent említett illetékek és 

díjak megállapítódtak ugyanazon szak-igazgatóságok és az alárendelt közintézmények 

végzik, amelyek a szolgáltatásokat is nyújtják. 

A hat{rozattervezetben szereplő illetékek és díjak jövedelmi forrásokat képeznek az 

alábbiakhoz: 

a.) Kovászna Megye Tanácsa saját költségvetése, az 1, 2, 3, 4, 5, 7 és 9-es számú 

mellékletek alapján megvalósított bevételek. 

b.) a Székely Nemzeti Múzeum saját költségvetése, a 6-os számú melléklet alapján 

megvalósított bevételek. 

c.) a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Kórház saját költségvetése, a 

8-as számú melléklet alapján megvalósított bevételek. 

d.) a Sepsiszentgyörgyi Művészeti Népiskola saját költségvetése, a 10-es számú 

melléklet alapján megvalósított bevételek. 

e.) a Háromszék Táncegyüttes saját költségvetése, a 11-es számú melléklet alapján 

megvalósított bevételek. 

f.) a Kovászna Megyei Agrárkamara saját költségvetése, a 12-es számú melléklet 

alapján megvalósított bevételek. 

Tekintettel a 2015/227-es számú Adótörvénykönyv és a 2006/273-as számú, utólagosan 

módosított és kiegészített helyi közpénzügyi törvény előír{saira, javasolom a Kovászna 

Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények tevékenységei és/vagy 

szolgáltatásai illetékeinek és díjainak a megállapítására vonatkozó határozattervezet 

elfogadását. 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

 

 

 

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

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