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2021/     -s számú HATÁROZAT 

a Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által 

alkalmazott illetékek és díjak megállapításáról a 2022-es évre 

 

Kovászna Megye Tanácsa, 

a 2021. ___________ soros ülésén, 

elemezve Kovászna Megye Tanácsa elnökének jóváhagyási jelentését a Kovászna 

Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által alkalmazott illetékek 

és díjak megállapításáról a 2022-es évre, 

látva a: 

Gazdasági Igazgatóság és a Jogi és Területfejlesztési Igazgatóság közös 

szakjelentését, valamint Kovászna Megye Tanácsa szakbizottságainak véleményezéseit,  

figyelembe véve: 

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

törvény 20. szakasza (1) bekezdésének „b” betűjét, a 27. szakaszát, 

-  a 2015/227-es számú adótörvénykönyv 473-as, 474-es, 476-os, 486-os szakaszát  és 

a 494-es szakasz (6). bekezdését, 

-  az újraközölt, utólagosan módosított és kiegészített 1991/50-es számú törvényt az 

építkezési munkálatok végrehajtásának engedélyezésére vonatkozóan, 

- utólagosan módosított és kiegészített 2007/92-es számú törvény a közigazgatási-

területi egységek személyszállítási közszolgáltatásaira vonatkozóan, 

- az elektronikus hírközlő hálózatok infrastruktúrájának rendszerére vonatkozó 

2012/154-es számú törvényt, 

- az újraközölt 2003/311-es számú múzeumok és közgyűjtemények törvénye 24. 

szakaszát, 

- az újraközölt, utólagosan módosított és kiegészített 2002/334-es számú 

Könyvtárakra vonatkozó törvény 6. szakasza (2) bekezdését és a 70. szakasza (4)-es, (5)-ös 

és (6)-os bekezdését, 

- az újraközölt, utólagosan módosított és kiegészített 1997/43-as Kormányrendeletet 

a közúti rendszerre vonatkozóan, 

- az utólagosan módosított és kiegészített 2001/88-as Kormányrendeletet a 

sürgősségi helyzetekre vonatkozó közösségi közszolgáltatások létrehozására, 

megszervezésére és működésére vonatkozóan,  

- az utólagosan módosított és kiegészített 2011/27-es számú közúti szállításra 

vonatkozó kormányrendeletet, 

- a Szállítási Miniszter 2018/1836-os Rendeletét a Közúti Infrastruktúrát Kezelő 

Nemzeti Társaság által alkalmazott egyes díjak jóváhagyására,   

- a Szállítási Miniszter és a Regionális Fejlesztési és Közigazgatási Miniszter 

2019/2336/1158-as számú közös Rendeletének 19-es szakasza (2). és (3). bekezdését a 

módszertani normák jóváhagyására a megyei szintű rendszeres járatokkal történő közúti 

személyszállítás megszervezésére és lebonyolítására vonatkozó rendelkezések 

alkalmazását tekintve,  



- teljesítve az  újraközölt, a döntéshozatal átláthatósága a közigazgatásban 2003/52-

es törvény által előírt eljárásokat, 

a 2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott Közigazgatási 

Törvénykönyv 173. szakasza (3) bekezdésének „c” betűje és a 182. szakasza (1) 

bekezdésének alapján, 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1. Szakasz – Jóváhagyja Kovászna Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt 

közintézmények által alkalmazott illetékeket és díjakat a 2022-es évre az 1-11 számú 

mellékletek szerint, melyek a jelen határozat szerves részét képezik. 

2. Szakasz (1) A jelen határozatban szereplő illetékek és díjak ____________ lépnek 

érvénybe. 

(2) Ugyanazon a dátumon hatályát veszti: 

  - a Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által 

alkalmazott illetékek és díjak megállapításáról szóló Kovászna Megye Tanácsa  2021/4-es 

számú Határozata, valamint minden más ellentétes rendelkezés. 

3. Szakasz A jelen határozatban szereplő illetékek és díjak befizetődnek és jövedelmet 

jelentenek a következő intézményeknél: 

- Kovászna  Megye Tanácsa saját költségvetésénél az 1-es, 2-es, 3-as, 4-es, 6-os, 8-as 

mellékletekben foglaltak; 

- a  Székely Nemzeti Múzeum saját költségvetésénél a 5-ös mellékletben foglaltak; 

- a Sepsiszentgyörgyi “Dr. Fogolyán Kristóf” Megyei Kórház saját költségvetésénél a 

7-es mellékletben foglaltak; 

- a Művészeti Népiskola saját költségvetésénél a 9-es mellékletben foglaltak; 

- a HáromszékTáncegyüttes saját költségvetésénél a 10-es mellékletben foglaltak; 

- a Megyei Természetvédelmi és Hegyimentő Központ saját költségvetésénél a 11-es 

mellékletben foglaltak. 

4.  Szakasz  A jelen határozat nyilvános kihirdetése Kovászna Megye Tanácsánál 

történő kifüggesztéssel, valamint Kovászna Megye Hivatalos Közlönyében történő 

közzétételével történik. 

5.  Szakasz Jelen határozat végrehajtásával Kovászna Megye Tanácsa   

szakapparátusán belül a Gazdasági Igazgatóságot, a Jogi és Területfejlesztési 

Igazgatóságot bízzuk meg, valamint a Székely Nemzeti Múzeumot, a Bod Péter Megyei 

Könyvtárat, a Sepsiszentgyörgyi “Dr. Fogolyán Kristóf” Megyei Kórházat, a Művészeti 

Népiskolát, a Háromszék Táncegyüttest és a Megyei Természetvédelmi és Hegyimentő 

Központot. 

 
Sepsiszentgyörgy, _________________. 

 

 TAMÁS Sándor 

 elnök  

   Ellenjegyzi, 

VARGA Zoltán 

          Kovászna megye főjegyzője 
                                                                       

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

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása”BZs 
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JÓVÁHAGYÁSI JELENTÉS 

a Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által 

alkalmazott illetékek és díjak megállapításáról a 2022-es évre 

 

 

A  2015/227-es számú Adótörvénykönyv, az ezt követő módosításokkal és 

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

közpénzügyi törvény,  a  2019/57-es számú sürgősségi kormányrendelettel jóváhagyott 

Közigazgatási Törvénykönyv előírásai alapjan, Kovászna Megye Tanácsa évente, a 

következő évre vonatkozóan meghatározza a helyi adók, különleges díjak és illetékek 

szintjét.  

A jelen határozattervezet tárgyát képező 2022-es adók és tarifák szintjének 

megállapításánál a hatályban lévő jogszabályokat, a Kovászna Megye Tanácsa 

szakapparátusának, valamint a Kovászna Megye Tanácsának alárendelt intézmények 

javaslatait vették figyelembe, így a megye 2022-es általános költségvetésébe tartozó helyi 

adókat és illetékeket a jelen határozattervezet 1-11-es számú mellékleteiben javasoljuk, az 

alábbiak szerint: 

 

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

engedélyek, és más jóváhagyások kiállítására vonatkozó illetékeket. 

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

szakasza szabályozza és a jelen melléklet javaslata alapján a 2022-es díjak és illetékek a 

2021-es évi díjak szintjén maradnak. 

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

Szállításügyi Miniszter 2018/1836-os számú, a romániai országos utakra és autópályákra 

vonatkozó rendeletének értelmében, kiterjesztve ezen díjszabást az elektronikus  

kommunikációs hálózatokra is. A 2021.08.30/426-os számú átírat alapján a Megyei utak  

adminisztrálásáért felelős  osztály javasolja, figyelembe véve, hogy díjak euroban vannak 

megállapítva,  a 2022-es díjak és díjszabások megtartását a 2021-ben alkalmazottak 

szintjén. 

 3-as számú melléklet, tartalmazza a megyei utakon közlekedő, Romániában 

bejegyzett nehézgépjárművek súlyfölöslege esetén alkalmazott díjszabásokat, az 

utólagosan módosított és kiegészített, az utak rendszerére vonatkozó 1997/43-as számú 

kormányrendelet és a Szállításügyi Miniszter 2018/1836-os számú, a romániai országos 

utakra és autópályákra vonatkozó rendeletének értelmében. A 2021.08.30/426-os számú 

átírat alapján a Megyei utak  adminisztrálásáért felelős  osztály javasolja, figyelembe véve, 

hogy díjak euroban vannak megállapítva,  a 2022-es díjak és díjszabások megtartását a 

2021-ben alkalmazottak szintjén. 

4-es számú melléklet, tartalmazza a Kovászna Megye Tanácsa által végzett 

szolgáltatások ( másolás, sokszorosítás, arhivumban keresés, birtokában levő 



dokumentumok másolatainak kiállítása) díjszabásait. A jelen melléklet javaslata alapján a 

2022-es díjak és illetékek a 2021-es évi díjak szintjén maradnak. 

. 

5-ös számú melléklet, tartalmazza a Székely Nemzeti Múzeum látogatási díjait, és 

más, az intézmény által alkalmazott díjszabásokat. A 2021.09.06/1003-as számú átírat 

alapján a Székely Nemzeti Múzeum javasolja a 2022-es díjak és díjszabások megtartását a 

2021-ben alkalmazottak szintjén. 

6-os számú melléklet, tartalmazza a Bod Péter Megyei Könyvtár szolgáltatásaira 

alkalmazott díjszabásokat. A 2021.09.03/389-es számú átírat alapján a Bod Péter Megyei 

Könyvtár javasolja a 2022-es díjak és díjszabások megtartását a 2021-ben alkalmazottak 

szintjén. 

7-es számú melléklet, tartalmazza a sepsiszentgyörgyi "Dr. Fogolyán Kristóf ” 

Megyei Kórház által, a 2020.10.21/15135-ös számú átírat alapján javasolt, a betegek 

kérésére elvégzett orvosi vizsgálatok díjszabásait, a radiológiai és orvosi képalkotási 

díjszabásokat, illetve az Orvosi Elemző és Hisztopatológiai Laboratórium által végzett 

szolgáltatások díjait. A 2021.09.07/14432-es számú átíratban a sepsiszentgyörgyi "Dr. 

Fogolyán Kristóf ” Megyei Kórház javasolja a 2022-es díjak és díjszabások megtartását a 

2021-ben alkalmazottak szintjén, valamint kérelmezi 12 új díjszabás bevezetését (107-118. 

pozició) az Orvosi Elemző és Hisztopatológiai Laboratórium által végzett szolgáltatásokra 

a Covid-19 gyorsteszt elemzésekhez. 

8-as számú melléklet, tartalmazza az útvonalengedélyek kiállításának, 

meghosszabbításának vagy cseréjének, a személyek különleges rendszeres járatokkal 

történő szállításának díjszabásait, illetve útvonalengedély kiadására vonatkozó 

Feladatfüzet kiállításának díjszabásait. A 2021.09.03/178-as számú átírat alapján a 

szakosztály  javasolja a 2022-es díjak és díjszabások megtartását a 2021-ben alkalmazottak 

szintjén.  

9-es számú melléklet, tartalmazza a Művészeti Népiskola által alkalmazott 

kulturális oktatási és felnőttképzési díjakat, valamint a szállás és bérleti díjakat. A 

2021.08.27/463-as számú átírat alapján a Művészeti Népiskola a 2022-es évre, a piaci igényt 

követve új kulturális oktatási képzések bevezetését javasolja (blokkflöte, ütőhangszerek, 

dekoratív festés fa kazettákra). Javasolja ugyanakkor a kulturális oktatási díjak fizetési 

feltételeinek megváltoztatását 3 részletben (október 20., február 20., április 20.). Az 

óraszámok megnövekedésével, a képzési programok újbóli engedélyeztetése miatt és  új 

tanfolyamok bevezetésével a felnőttek szakmai képzésének új díjszabásait javasolják 

(szakirányú tanfolyam a PR és kommunikáció területén-180 óra, bevezető tanfolyam 

Pincér-120 óra, Szakács-120 óra), valamint egyes tanfolyamokat megszüntetnek 

(szociálpedagógiai animátor, projektmenedzser, belsőépítész, lovas idegenvezető 

tanfolyam, vezetőképzés). Javasolják továbbá a kulturális műhely, a kulturális műhely-

szakmai képzés díjának és a tematikus táborok részvételi díjának módosítását. 

A szállás- és bérbeadási díjak keretén belül a 2022 -es évre javasolják néhány 

szállásdíj módosítását (a szállásdíj megváltoztatása, a szállás / szoba / éjszaka díjszabás 

helyett, szállás / fő / éjszaka bevezetése) a fenntartási költségek, fűtési és áramköltségek 

növekedése miatt. 

A jelen melléklet javaslata alapján a  többi 2022-re vonatkozó díj és díjszabás a 2021-

es évi díj szintjén marad. 

10-es számú melléklet, tartalmazza a Háromszék Táncegyüttes előadásaira szóló 

belépőjegy díjakat, valamint a tevékenységében alkalmazott egyéb díjszabásokat.  



A 2021.08.30/479-es számú átírat alapján a Háromszék Táncegyüttes javasolja a 

2022-es díjak és díjszabások listája kiegészítését a „Teljes áron-különleges események 

(egynapos rendezvények, többféle tevékenység)”  típusú előadásjegy díjszabása 

bevezetésével, illetve a „Teljes áron-különleges események (egynapos rendezvények, 

többféle tevékenység, köztük a gálaműsorral)”  típusú előadásjegy árának emelését.  

A fenti átírat javaslata alapján a  többi 2022-re vonatkozó díj és díjszabás a 2021-es 

évi díj szintjén marad. 

11-es számú melléklet,  a Megyei Természetvédelmi és Hegyimentő Központ által 

alkalmazott díjszabásokat tartalmazza. A 2021.08.30/698-as számú átírat alapján a Megyei 

Természetvédelmi és Hegyimentő Központ javasolja a 2022-es díjak és díjszabások 

megtartását a 2021-ben alkalmazottak szintjén. 

Ezen szolgáltatások nyilvántartását és követését, amelyekért a fent említett illetékek 

és a díjszabások megállapítódtak, ugyanazon szak-igazgatóságok és  alárendelt 

közintézmények végzik, amelyek a szolgáltatásokat is nyújtják. 

A határozattervezetben szereplő illetékek és díjak az alábbi jövedelmi forrásokat 

képezik: 

a.) Kovászna Megye Tanácsa saját költségvetése, az 1, 2, 3, 4, 6 és 8-as számú 

mellékletek alapján megvalósított bevételek, 

b.) a Székely Nemzeti Múzeum saját költségvetése, a 5-ös számú melléklet alapján 

megvalósított bevételek, 

c.) a Sepsiszentgyörgyi Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Kórház saját költségvetése, a 7-

es számú melléklet alapján megvalósított bevételek, 

d.) a Művészeti Népiskola saját költségvetése, a 9-es számú melléklet alapján 

megvalósított bevételek, 

e.) a Háromszék Táncegyüttes saját költségvetése, a 10-es számú melléklet alapján 

megvalósított bevételek. 

f.) Megyei Természetvédelmi és Hegyimentő Központ saját költségvetése, a 11-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 előírásaira, javasolom a 

Kovászna Megye Tanácsa igazgatóságai és az alárendelt közintézmények által alkalmazott 

illetékek és díjak megállapítását és elfogadását. 

 

 

 

 

TAMÁS Sándor 

Elnök 

 

 

 

 

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

„Az eredeti román nyelvű szöveg magyar fordítása.” 

 
BZs 

 


