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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. augusztus 31.-i 

125. számú HATÁROZAT 

A kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a jóváhagyására 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a jóváhagyására vonatkozó 

határozattervezet 15694/21.07.2017. sz. Indokolást, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve: 

- az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. 

Törvény 68. cikkely (2) bekezdését; 

- az utólag módosított és kiegészített, a Pénzügyi Törvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. 

Törvény 486. cikkely (1) bekezdését; 

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel, újraközölt, a Múzeumokra és 

közgyűjteményekre vonatkozó 311/2003. sz. 24. cikkely (1) és (2) bekezdéseit; 

- az utólag módosított és kiegészített, az előadásokat és koncerteket szervező intézményekre 

és társulatokra, valamint a művészi rendezvényszervezői irodák tevékenységének a 

lebonyolítására vonatkozó 21/2007. sz. Kormányrendelet 20. cikkelyét; 

- az utólag módosított és kiegészített, a kulturális létesítmények létrehozására, 

megszervezésére és menetére vonatkozó 118/2006. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 16. 

cikkelyét; 

- az utólag módosított és kiegészített, a nemzeti közoktatási 1/2011. sz. Törvény 84. cikkely 

(4) bekezdését és a 205. cikkely (3) bekezdését. 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének d) betűjének, (5) bekezdésének, a) 

betűjének 2. pontjának és a 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján, az utólag módosított és 

kiegészített, a közigazgatásban a döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. Törvény 

által szabályozott eljárásoknak a betartásával, 

határoz: 

1. cikkely Jóváhagyja a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények által gyakorolt 

illetékeket és díjakat, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint. 

2. cikkely (1) A jelen határozat végrehajtásáért felelnek a Gazdasági Igazgatóság és a Megyei 

Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények. 

(2) A jelen Határozatot  közzéteszik Maros Megye Hivatalos Közlönyében és közlik Maros Megye 

Prefektusi Hivatalával és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézményekkel. 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

 

  15.694/21.07.2017 sz. 

 

 

INDOKOLÁS 

A kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a jóváhagyására 

 

A kulturális intézmények finanszírozása saját forrásokból és a megyei költségvetésből valósítják 

meg, az utólag módosított és kiegészített, az előadásokat és koncerteket szervező intézményekre és 

társulatokra, valamint a művészi rendezvényszervezői irodák tevékenységének a lebonyolítására 

vonatkozó 21/2007. sz. Kormányrendelet 20. cikkelyének, az utólag módosított és kiegészített, a 

Múzeumok és közgyűjtemények 311/2003. sz. 24. cikkelyének és az utólag módosított és 

kiegészített, a kulturális létesítmények létrehozására, megszervezésére és menetére vonatkozó 

118/2006. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 16. cikkelyének rendelkezései szerint. 

A kulturális intézmények saját jövedelmeinek a létrehozására, az utólag módosított és kiegészített, a 

Pénzügyi Törvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Törvény 486. sz. cikkely rendelkezéseinek 

alapján, a közigazgatási területi egységek vezethetnek be díjakat, a közhelyek használatára és a 

múzeumok, emlékházak, építészeti és archeológiai történelmi és más ehhez hasonló műemlékek 

meglátogatására, mind megyei érdekeltségűek. Ugyanakkor a Megyei Tanács hagyja jóvá a 

természetes és jogi személyeknek, az alárendelt kulturális intézmények által, biztosított kulturális 

szolgáltatások díjait és illetékeit.  

Az utólag módosított és kiegészített a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 68. 

cikkely (2) bekezdés szerint, a kulturális intézmények saját jövedelmeit szolgáltatások 

biztosításából, albérletekből, kulturális és sport rendezvényekből, művészeti versenyekből, 

közleményekből, kiadói szolgáltatásokból, tanulmányokból, tervezetekből, saját vagy 

melléktevékenységekből származó termékek értékesítéséből és egyebekből származnak. 

Úgyszintén, a nemzeti közoktatási 1/2011. sz. Törvény 84. cikkely (4) bekezdésének és a 205. 

cikkely (3) bekezdés rendelkezéseinek értelmében, a diákoknak és egyetemistáknak 75%-os 

kedvezmény jár a díjakból a múzeumokba, koncertekre, színházi, opera előadásokra, filmekre és 

más a közintézmények által szervezett kulturális és sport tevékenységekre való belépéskor. 

A fennebb idézett jogi előírások alkalmazásában és tekintettel az alárendelt kulturális intézmények 

javaslataira, a megyei közhatóság jóváhagyja évente, az ezek által gyakorolt díjak és illetékek 

értékét. Ebben a kontextusban, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények 

javaslatokat terjesztettek fel, a teljesített tevékenységek díjainak és illetékeinek a módosítására 

vonatkozóan, tekintettel az infláció mutatójának szintjére, az azonos intézmények árainak a 

kutatására és elemzésére az országban, valamint az ezekből a tevékenységekből származó bevételek 

megvalósítási fokából. 

Ezek szerint, a Maros Megyei Múzeum, a 14955/13.07.2017. sz. átiratában, javasolja, hogy a 2018-

ban kiszabott díjak és illetékek maradjanak a 2017. évben kiszabottak szintjén. 
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A 14.891/2017. sz., 14.155/2017. sz. és a 14021/2017. sz., a „Maros” Művészegyüttes, „Ariel” 

Gyermek és Ifjúsági Színház, valamint a Marosvásárhely-i Állami Filharmónia kérelmezik a 2016-

2017-es évadra jóváhagyott szinten tartását a jegyek és bérletek árának a 2017-2018-s évadra is. 

A Hagyományos Kultúra és Művészetoktatási Maros Megyei Központja, a 14.196/03.07.2017. sz. 

átiratában, kéri, hogy a 2016-2017-es tanévre jóváhagyott díjak maradjanak érvényesek a 2017-

2018-as tanévre is. 

A 13.009/08.07.201. sz. és a 12.954/07.07.2016. sz. átiratokban, a ”Vatra” Folyóirat Szerkesztősége 

és a ”Látó” Folyóirat Szerkesztősége, javasolják a folyóiratok eladási árának a megőrzése 2018. 

évben, a 2017. évben jóváhagyottak szintjén. 

A fent bemutatottak szempontjából, tekintettel a kulturális szolgáltatásokban részesülők számának a 

növelésének a szükségességére, valamint arra, hogy a javasolt díjak megőrzésével, a 2016-ban 

jóváhagyottak szintjén, az alárendelt kulturális egységek saját bevételeinek a biztosítását követik, 

javasoljuk a mellékelt határozattervezetnek a jóváhagyását. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ  

Alin Mărginean 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Gabriela Vaida, tanácsadó 
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