
ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA   2016/_____ számú HATÁROZAT 
 Kovászna Megye Tanácsának 2016/49-es számú Határozata mellékleteinek módosítására és kiegészítésére a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusai és alárendelt intézményei által nyújtott szolgáltatások díjszabásának jóváhagyásáról   Kovászna Megye Tanácsa, a 2016___________ soros ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének indoklását a Kovászna Megye Tanácsának 2016/49-es számú Határozatának módosítására a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusai és alárendelt intézményei által nyújtott szolgáltatások díjszabásának jóváhagyásáról, figyelembe véve: 
 a Gazdasági Igazgatóság szakjelentését, valamint Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak jelentését;  
 az utólagosan módosított és kiegészített 2015/227-es számú Adótörvényt, 
 az utólagosan módosított és kiegészített 2006/273-as számú helyi közpénzügyi törvényt; 
 Környezetvédemi és Erdészeti Minisztérium 2012/3836-os számú rendeletét, a díjszabások jóváhagyási módszertanáról a természetvédelmi területek adminisztrátorai/gondnokai által megállapított látogatási, dokumentum elemzési, engedély kibocsátási valamint a kereskedelmi célú fényképezés és filmezési díjakra, 
 Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium 2016.10.18/ 20374/ES számú levelét, teljesítve lévén a 2003/52-es számú, újraközölt a közigazgatásban átláthatóbb döntéshozatalra vonatkozó törvény 6. szakasza, 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:   

I. szakasz -Megváltozik és kiegészítődik Kovászna Megye Tanácsának 2016/49-es számú Határozata a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusai és alárendelt intézményei által nyújtott szolgáltatások díjszabásának jóváhagyásáról az alábbiak szerint: 1. A 10-es számú melléklet megváltozik és kicserélődik a jelen határozat 1-es számú mellékletével. 
2. A 12-es számú melléklet után bevezetődik egy újabb, a 13-as számú melléklet a jelen határozat 2-es számú melléklete szerint. 
II. szakasz - A határozattervezetben szereplő illetékek és díjak az alábbi jövedelmi forrásokat képezik: a.) Művészeti Népiskola saját költségvetése, az 1-es számú mellékletek alapján megvalósított bevételek. 



b.) A Megyei Természetvédelmi, Vidékfejlesztési és Hegyimentő Központ saját költségvetése, a 2-es számú melléklet alapján megvalósított bevételek. III. szakasz – Az 1-es és 2-es számú mellékletek szerves részei a jelen határozatnak. 
  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”BZs 



2016______Határozat 1-es  számú melléklete (2016/49-es Határozat 10-es  számú melléklete)  A MŰVÉSZETI NÉPISKOLA ÁLTAL ALKALMAZOTT TANDÍJAK ÉS EGYÉB DÍJAK 
 
 

  Kulturális oktatási és felnőttképzési díjak 
I. Kulturális oktatási tandíjak Tantárgy/szak Tandíj /I.év 

RON - 
Tandíj /II.év 

RON - 
Tandíj /III.év 
RON - 

  1.  ZONGORA 650 715 780 
 2.  FUVOLA 650 715 780 
 3.  KLARINÉT 650 715 780 
 4.  SZAXOFON 650 715 780 
 5.  HARSONA 650 715 780 
 6.  SZINTÉTIZÁTOR 650 715 780 
 7.  GITÁR /  BASSZUS GITÁR 650 715 780 
8.  TROMBITA 650 715 780 
 9.  ÜTŐS HANGSZEREK 650 715 - 
10.  ÉNEK 650 715 780 
11.  HEGEDŰ 650 715 780 
12. BRÁCSA 300 330 360 
13. NAGYBŐGŐ 300 330 360 
14.  KLASSZIKUS TÁNC, BALETT 400 400 400 
15.  NÉPTÁNC 300 300 300 
16.  RAJZ-FESTÉSZET-GRAFIKA 370 370 370 
17. NÉPI BÚTORFESTÉSZET, NÉPI DISZÍTŐMŰVÉSZET 

300 300 300 

18.   FAFARAGÁS 300 300 300 
19.   SZÍNÉSZETI ALAPKÉPZÉS 300 300 300 
20.  FÚVÓS ZENEKAR 300 300 300 
21. ZENEKAR 300 300 300 



22.  ÉNEKKAR 300 300 300 
23. ZENEELMÉLET ÓRA 
 (választható) 

30 30 30 

 24.  ZENETÖRTÉNET ÓRA  (választható) 40 40 40 
Az éves továbbképző a hangszereknél és az éneklésnél, vagy a második képzés első beíratkozási díja:: 1500 RON 
A gyerekek és a fiatalok 18 éves korig tandíj csökkenésben részesülhetnek a következő esetekben: -egyazon családon belül a második beíratott gyerek  25%-os , a harmadik beíratott gyerek 50%-os tandíj csökkenésben részesül. 
A Belső Rendszabályzat előírása szerint a kedvezményeket a Vezető Tanács hagyja jóvá a 
leadott íratok kiértékelése alapján. 
  Kulturális oktatási és felnőttképzési díjak fizetési lehetőségei a következők:  
             - I. év –  teljes összeg kifizetése november 15.-ig              
             - II. év –  kifizetés 3 részletben:  november 15.-ig , február 18.-ig és  április 18.-ig  
             - III.év -  kifizetés 3 részletben:  november 15.-ig , február 18.-ig és  április 18.-ig  
 
II. Kulturális műhelyek (workshopok) 

Az iskola tanfolyamaira beíratkozott személyek Más személyeknek 
15 Ron/személy/műhely 25 Ron/személy/műhely 

III.  Felnőttképzési tandíjak 
Képzés típusa Tantárgy/képzés megnevezése Tandíj/képzés/személy 

RON - 
 1.Képzés Pincér 2.500,00 

Szakács 3.000,00 
Szabás-varrás képzés (rendelésre készített darabok) 

 
1.250,00 

 2.Diploma megszerzése Szociál-pedagógiai animátor  
600,00 

Pincér 600,00 
Szakács 600,00 
Kommunikáció és közönségszolgálat(PR)  

600,00 
 3.Továbbképzés* Pincér  (40 óra) 600,00 

Szakács  (40 óra) 600,00 
Báros és latte-art (40  600,00 



óra ) 
Sommelier (40  óra ) 600,00 
Vezetőképzés (20 óra) 300,00 
Kommunikáció és közönségszolgálat(PR) (20 óra) 

 
300,00 

*a tanfolyamokról a Kovászna megyei Kereskedelmi és Iparkamara által kiállított részvételi oklevelet kapnak a résztvevők, mint partner intézménye a Művészeti Népiskolának és a SVESZ Egyesületnek  
VI.  Más díjak Megnevezés Érték – RON - 
 1.  Beiratkozási díj 65 

2.  Oklevél kibocsátási díj 30 
 
 
 
 

Szállás és bérleti díjak 
I. Szállás díjak Helység Szolgáltatás megnevezése Díjszabás Megjegyzés 
 1.Zabola-  szállás Szállás a Művészeti Népiskola tanulói részére, saját szervezésű táborokban  

10 lej 
/személy/ éjszaka 

Csak a Művészeti Népiskola tanulói részére  
  Csoport szállás 10 személyig  22 lej 

/személy/ éjszaka 
Fizető személyek (10 személyig) 

Csoport szállás 10-20 személy között 20 lej 
/személy/ éjszaka 

Fizető személyek (10-20  között) 

Csoport szállás 20-40 személy között 18 lej 
/személy/ éjszaka 

Fizető személyek (20-40 között) 

Csoport szállás 40-60 személy között 17 lej 
/személy/ éjszaka 

Fizető személyek (40-60 között) 



 2. Árkos – szállás Kétágyas szoba  40 lej 
/személy/ éjszaka 

Extraszezon (október 1 – május 31) 
Kétágyas szoba 45 lej 

/személy/ éjszaka 
Szezon (június 1 – szeptember 30) 

Egyágyas szoba 50 lej 
/személy/ éjszaka 

Extraszezon (október 1 – május 31) 
Egyágyas szoba 60 lej 

/személy/ éjszaka 
Szezon (június 1 – szeptember 30) 

Csoport szállás 30 személy fölött 35 lej 
/személy/ éjszaka 

 
- 

II. Bérleti díjak    
 Zabola – étkező bérlése  

100 Ron/nap 
 Árkos  -  konferencia terem bérlése ( A épületszárny) 

 
50 Ron/óra 
 

 Árkos  -  konferencia terem bérlése (B épületszárny) 

 
50 Ron/óra 
 
 

 Árkos– tenisz pálya 20 Ron/óra 
 Árkos – nyári terasz 150 Ron/nap 
 Árkos – pingpong asztal 5 Ron/óra 
 Székhely (Művészeti Népiskola) – gyűlésterem bérlése – 60 nm  

 
150 Ron/nap 



Különleges díjak melyek alkalmazhatóak Kovászna Megye Tanácsa és az alárendelt intézményeinek projektjeire és programjaira 
Kovászna Megye Tanácsa projektjei és programjai 

50 % kedvezmény Szállás és bérleti díjak 

Kovászna Megye Tanácsa alárendelt intézményei 
40 % kedvezmény Szállás és bérleti díjak 

Más közintézmények 30 % kedvezmény Szállás és bérleti díjak 
 

- Az intézmény vezetője és Kovászna Megye Tanácsának elnöke engedélyezhet teljes vagy részleges mentesítést a fent említett díjaktól.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” „Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása.”BZs 
 



2016______Határozat 2-es  számú melléklete (2016/49-es Határozat 13-as  számú melléklete) 
Adminisztrációban/ gondnokságban levő területeken történő tevékenységek/tervek/ projektek/programok dokumentációjának elemzésére és engedélyezésére vonatkozó díjszabályok 

  
1. olyan tevékenységek/ tervek/ projektek/programok 

dokumentációjának elemzése és engedélyezése, melyek nem 
igényelnek a Környezetvédelmi Hivatal által kiadott engedélyt 

100 lei 

2. olyan tevékenységek/ tervek/ projektek/programok 
dokumentációjának elemzése, melyek nem igényelnek környezeti 
hatásvizsgálatot/ stratégiai környezeti vizsgálatot/ szakértői becslést  

100 lei 

3. erdészeti kitermelés vagy ásványkincsek kitermelésére vonatkozó 
dokumentáció elemzése, abban az esetben, ha ezek nem igényelnek 
környezeti tanulmányt vagy  környezeti hatástanulmányt   

100 lei 

4. olyan tevékenységek/tervek/ projektek/programok 
dokumentációjának elemzése melyek környezeti tanulmány 
kötelesek 

200 lei 

5. olyan tevékenységek/tervek/ projektek/programok 
dokumentációjának elemzése melyek környezeti hatástanulmány 
kötelesek 

400 lei 

 
Jótékonysági célokra az engedélyek ingyenesen kiválthatóak.  
Kovászna Megye Tanácsa, ennek alintézményei, és a Természetvédelmi, 

Vidékfejlesztési és Hegyimentő Központ által szervezett programok valamint a védett 
területek megfelelő kezeléséhez szükséges tevékenységek engedélyezése ingyenes. 

Magánszemélyek vagy jogi személyek által végrehajtott kutatási tevékenységek 
engedélyezése ingyenes, amennyiben azok nem szolgálnak kereskedelmi célokat. 
Magánszemélyek vagy jogi személyek által végrehajtott nevelési tevékenységre vonatkozó 
iratcsomag vizsgálata, valamint a tevékenység engedélyezése ingyenes, amennyiben a 
program nem igényli a Környezetvédelmi Hivatal engedélyezését. 
 
             



ROMÁNIA KOVÁSZNA MEGYE TANÁCSA 
ELNÖK 

Iktsz. 2016.11.09/11747     INDOKLÁS  
Kovászna Megye Tanácsának 2016/49-es számú Határozat mellékletének 

módosítására és kiegészítésére a Kovászna Megye Tanácsa szakapparátusai és alárendelt 
intézményei által nyújtott szolgáltatások díjszabásának jóváhagyásáról 

  Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények összes 
tevékenységének és/vagy szolgáltatásának megfelelő illetékek és díjak a Kovászna Megye 
Tanácsának 2016/49-es számú határozatával kerültek megállapításra a 2015/227-es számú 
Adótörvénykönyv 495. szakasza (f) bekezdésének előírásai értelmében és a Kovászna Megye 
Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények javaslatai alapján. 

A jelen határozattervezet az 1-es számú mellékletben a Művészeti Népiskola által 
alkalmazott kulturális oktatási és felnőttképzési díjak aktualizálását, a 2-es számú 
mellékletben a Megyei Természetvédelmi, Vidékfejlesztési és Hegyimentő Központ által 
javasolt díjszabásokat tartalmazza, amelyeket a Bodoki- és Baróti-hegység, a Csókás-Veczer-
dombság, a Rétyi Nyír és Veresvíz-tőzegláp természetvédelmi területeken dokumentum 
elemzésre és a törvény által előírt engedélyek kibocsátására alkalmaznának. 

A saját tevékenysége eredményességének növelése érdekében a Művészeti Népiskola 
kérelmezte a  kulturális oktatási és felnőttképzési díjakat valamint a szállás és bérleti díjakat 
tartalmazó melléklet változtatását, figyelembe véve ezen szolgáltatások  jelenlegi piaci árát (1-
es számú melléklet).  

A Megyei Természetvédelmi, Vidékfejlesztési és Hegyimentő Központ olyan 
díjszabásokat javasolt, amelyeket dokumentum elemzésre és a törvény által előírt engedélyek 
kibocsátására alkalmaznának a a Bodoki- és Baróti-hegység, a Csókás-Veczer-dombság, a 
Rétyi Nyír és Veresvíz-tőzegláp természetvédelmi területeken. 



Ezen díjszabásokat a Környezetvédelmi és Erdészeti Minisztérium 2016.10.18/ 20374/ES 
számú levéllel hagyta jóvá, a dokumentum elemzésre és a törvény által előírt engedélyek 
kibocsátására alkalmazott díjak a természetvédelmi területeken kifejtett 
tevékenységek/tervek/projektek/programok jóváhagyása rendeletének értelmében. Ezen 
jóváhagyást a Megyei Természetvédelmi, Vidékfejlesztési és Hegyimentő Központ 2016.10.11/ 
544-es számú kéréssel kérelmezett. A díjszabások megállapítása és jóváhagyási kérelme a 
Környezetvédemi és Erdészeti Minisztérium 2012/3836-os számú rendelete alapján történt, 
amely szabályozza a díjszabások jóváhagyási Módszertanát a természetvédelmi területek 
adminisztrátorai/gondnokai által megállapított látogatási, dokumentum elemzési, engedély 
kibocsátási valamint a kereskedelmi célú fényképezés és filmezési díjakra(2-es számú 
melléklet) . 

A határozattervezetben szereplő illetékek és díjak az alábbi jövedelmi forrásokat képezik: c.) Művészeti Népiskola saját költségvetése, az 1-es számú mellékletek alapján megvalósított bevételek. d.) A Megyei Természetvédelmi, Vidékfejlesztési és Hegyimentő Központ saját költségvetése, a 2-es számú melléklet alapján megvalósított bevételek.  A fentieket figyelembe véve, javasoljuk Kovászna Megye Tanácsa 2016/49-es számú 
Határozatának módosítását és kicserélését és az előterjesztett határozattervezet jóváhagyását. 
 

TAMÁS Sándor 
elnök 

              „Traducere din textul înscrisului original redactat în limba română.” „Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása.”BZs 


