
ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

 

HATÁROZATTERVEZET 

Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által végzett 

tevékenységekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó illetékek és díjak  

megállapításáról szóló Kovászna Megye Tanácsa 2016/49-es számú Határozata  

4-es számú mellékletének a módosítására  

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2016. ________________-i soros ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását Kovászna Megye Tanácsa 

igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által végzett tevékenységekre és/vagy 

szolgáltatásokra vonatkozó illetékek és díjak megállapításáról szóló Kovászna Megye Tanácsa 

2016/49-es számú Határozata 4-es számú mellékletének a módosítására, 

figyelembe véve: 

 a Jogügyi, Közigazgatási és Területfejlesztési Igazgatóság szakvéleményét, 

valamint a szakbizottságok jelentéseit, 

 az Adótörvénykönyvről szóló, 2015/227-es számú törvényt, 

 a helyi közpénzügyekrőlről szóló, utólagosan módosított és kiegészített, 

2006/273-as számú Törvényt, 

 a közérdekű információk szabad hozzaférése vonatkozó, utólagosan módosított 

és kiegészített, 2001/544-es számú Törvény alkalmazásának módszertani szabályait jóváhagyó 

2002/123-as számú Kormányhatározat 18. szakaszának (4). és (5) bekezdéseit, 

teljesítve a 2003/52-es számú, újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára 

vonatkozó törvény 6. szakaszának előírásait, 

a 2001/215-ös számú, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 

közigazgatási Törvény 91. szakasza (3). bekezdésének „c” betűje és a 97. szakasz (1). bekezdése  

értelmében: 

ELHATÁROZZA: 

  

Egyetlen Szakasz. Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt 

közintézmények által végzett tevékenységekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó illetékek és 

díjak megállapításáról szóló Kovászna Megye Tanácsa 2016/49-es számú Határozata 4-es 

számú melléklete módosúl és a jelen határozat szerves részét képző melléklettel kicserélődik. 

 

Sepsiszentgyörgy, 2016 _____________. 

 

 

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” 
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2016/     -s  számú Határozat 

1-es számú Melléklete 

          (2016/49-es számú Határozat 4-es számú melléklete) 

 

KOVÁSZNA MEGYE TÁNACSA  ÁLTAL VÉGZETT 

SZOLGÁLTATÁSOK  KÜLÖNLEGES ILLETÉKEI 

 

 

1. Másolás és sokszorosítás esetén alkalmazott különleges illetékek:  

- fizikai személyeknek: 1,50 lej/oldal- A4-es formátum 

 3 lej/oldal- A3-as formátum 

- jogi személyeknek: 1,50 lej/oldal- A4-es formátum 

 3 lej/oldal- A3-as formátum 

2. Faxolás es szkennelés esetén alkalmazott illetékek: 

- fizikai személyeknek: 1,50 lej/oldal- A4-es formátum 

 3 lej/oldal- A3-as formátum 

- jogi személyeknek: 1,50 lej/oldal- A4-es formátum 

 3 lej/oldal- A3-as formátum 

3. Az archívumból való kikeresés illetéke: 

- fizikai személyeknek: 6 lej/dokumentum 

- jogi személyeknek: 10 lej/dokumentum 

4. A Kovászna Megye Tanácsa archívumából kikeresett akták másolásának 

illetékei: 

- fizikai személyeknek: 1 lej/oldal- A4-es formátum 

 2 lej/oldal- A3-as formátum 

- jogi személyeknek: 2 lej/oldal- A4-es formátum 

 4 lej/oldal- A3-as formátum 

5. A 2001/544-es számú Törvény alapján a másolás esetén alkalmazott különleges 

illeték:  

 a gazdasági minimálbér 0,05%-a/oldal  

 

Megjegyzés:  

 Az illetékek kifizetése Kovászna Megye Tanácsa pénztáránál készpénzben, postai 

utalvánnyal, banki elszámolással, Kovászna Megye Tanácsának, adószám 4201988, a 

sepsisznetgyörgyi kincstárnál nyitott RO02TREZ25621360250XXXXX számlájára való utalással 

és más, az érvényben levő törvényes előírásoknak megfelelő kifizetési rendszereken keresztűl 

történik. 

A dokumentumok kiadása az illetékek kifizetésének bizonyítása után történik. 

 A másolást papírra, valamint elektronikus formátumban is el lehet végezni, az igényelő 

választása szerint. 

 Az elektrónikus formátumú másolás (szkennelés) esetében a dokumentumokat az 

igénylő hordozható adattárolójára lehet másolni (CD, memory stick, floppy, stb.), valamint 

amennyiben a kért dokumentum nem haladja meg az 1 MB-ot, azt elektronikus postán is el 

lehet küldeni. 
 

 

 



ROMÁNIA 

KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 

ELNÖK 

Iktsz. _____ / 2016_____ 

 

 

 

 

INDOKLÁS 

 

Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által végzett 

tevékenységekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó illetékek és díjak  

megállapításáról szóló Kovászna Megye Tanácsa 2016/49-es számú Határozata  

4-es számú mellékletének a módosítására  

 

 

 

 

Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által végzett 

tevékenységekre és/vagy szolgáltatásokra vonatkozó illetékeket és díjakat szóló Kovászna 

Megye Tanácsa 2016/49-es számú Határozata állapítja meg. A 4-es számú melléklet 

tartalmazza Kovászna Megye Tanácsa által végzett szolgáltatások különleges illetékeit. 

A közérdekű információk szabad hozzaférése vonatkozó, utólagosan módosított és 

kiegészített, 2001/544-es számú Törvény alkalmazásának módszertani szabályait jóváhagyó 

2002/123-as számú Kormányhatározat kiegészítésére és módosítására vonatkozó 2016/478-as 

számú Kormányhatározat megszabja a másolási szolgáltatás költségét, mely nem lehet több 

mint a gazdasági minimálbér 0,05%-a egy oldalra számolva. 

A fentieket figyelembe véve javasolom Kovászna Megye Tanácsa 2016/49-es számú 

Határozata 4-es számú mellékletének a módosítását és kicserélését és az előkészített 

határozattervezet elfogadását. 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

elnök 

 

 

 

 

 

 

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

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása.” 
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