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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2020. augusztus 27.-i 

131. számú HATÁROZAT 

A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a 

jóváhagyására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 18.528/13.07.2020. sz. Indokolását, a Gazdasági 

Igazgatóság Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a Jelentését, valamint a szakbizottságok 

véleményezését, 

Figyelembe véve: 

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

Törvény 67. cikkely (1) bekezdés „b” betű és a 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 (2) bekezdését; 

- 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 közigazgatási döntéshozatal 

átláthatóságára  vonatkozó 52/2003. sz. Törvény által szabályozott eljárásnak a betartásával, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés „d” 

és „j” betű és a 182. cikkely (1) bekezdés előírásai alapján, az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, 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 A jelen határozat, a köztudomásra hozatal dátumától lépik érvénybe, kivéve az I, VI és 

VII pontokat, amelyeket 2021. január 1-től alkalmaznak. 
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3. 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 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG 

 

   

18.528/13.07.2020 sz. 

IX B/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a 

jóváhagyására vonatkozóan 

 

A kulturális intézmények finanszírozását 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. cikkely, az utólag módosított és kiegészített, a 

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

kiegészített, a kulturális létesítmények létrehozására, megszervezésére és menetére vonatkozó 

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

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

cikkely (2) bekezdés szerint, a kulturális intézmények saját jövedelmei, szolgáltatásbiztosításból, 

bérletekből, kulturális és sport tevékenységekből, művészi versenyek, kiadványokból, kiadói 

tevékenységekből, tanulmányokból, pályázatokból, saját vagy kötődő tevékenységekből származó 

termékek értékesítéséből és egyebekből állnak. 

A kulturális intézmények saját jövedelmeinek, a létrehozásának érdekébe, az utólag módosított és 

kiegészített, a Pénzügyi Törvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz. Törvény 486. sz. cikkely (1) 

bekezdés rendelkezéseinek alapján, a közigazgatási területi egységek bevezethetnek díjakat, a 

közhelyek használatára és a múzeumok, emlékházak, építészeti és archeológiai történelmi és más 

ehhez hasonló műemlékek meglátogatására, amelyek 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. 

A fennebb említett jogi előírások alkalmazásának az érdekébe és tekintettel az alárendelt kulturális 

intézmények javaslataira, a megyei közhatóság évente jóváhagyja, az ezen intézmények által 

alkalmazott illetékeket és díjakat. 

Ebben a kontextusban, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények megküldték a 

2021. évtől, illetve a 2020/2021-es évadra, az egyes szolgáltatott tevékenységek illetékeinek és 

díjainak a megtartására vagy módosítására vonatkozó megalapozott javaslataikat, esetenként, 

javaslatok, amelyek összesítve voltak és alávetünk jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetben. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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