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MAROS MEGYEI TANÁCS  
 
 
 
 

TERVEZET 
2019._________.-i 

___. számú HATÁROZAT 
 

Maros megye saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 
2019. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 2018.11.22.-i 138. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 205/07.01.2019. sz. a Maros megye saját és a Maros 
Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését megillető, 2019. évre érvényes egyes helyi 
illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 2018.11.22.-i 138. sz. Maros Megyei Tanács 
Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről szóló Indokolását, a Gazdasági Igazgatóságnak a 
szakjelentését, a Jogi Szolgálatnak a jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Figyelembe véve: 

- az elektronikus kommunikációs hálózatok fizikai infrastruktúrájának rendszerére, valamint az 
elektronikus kommunikációs hálózatok felszerelésének a költségeinek a csökkentésére vonatkozó 
egyes intézkedésekre vonatkozó 159/2016. sz. Törvény; 

- a Kommunikációt Ügykezelő és Szabályozó Nemzeti Hatóságnak az Elnökének, a köztulajdonban 
levő ingatlanokon, fölött, ingatlanokban vagy alatt, a hozzáférési jognak, a gyakorlásának érdekébe 
követelhető maximális díjakra vonatkozó 997/2018. sz. Döntés; 

- az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a közutak rendszerére vonatkozó 43/1997. 
sz. Kormány Rendelet 46. cikkely (9) bekezdés és 47. cikkely (7) bekezdés; 

- az utólag módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 20. 
cikkely (1) bekezdés „b” betű rendelkezéseit; 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 
215/2001. sz. Törvény 91. cikkelyének (1) bekezdésének ”c” betű, alátámasztva (4) bekezdés „a” betű 
által és 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, az utólag módosított és kiegészített, a 
közigazgatási döntéshozatal átláthatóságáról szóló 52/2003. sz. Törvény által szabályozott eljárásnak a 
betartásával, 

 

határoz: 
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I. cikkely A Maros megyének a saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények 
költségvetését megillető, a 2019. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására 
vonatkozó 138/22.11.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosul és kiegészítődik, amint 
következik: 

1. A 4. melléklet után beiktatnak egy új 41. sz. melléklete, amely tartalmazza a jelen határozatnak 
a szerves részét képező mellékletet. 

2. A 4. sz. mellékletnek a C1 fejezetének a tartalmát érvénytelenítik. 

3. A 4. sz. mellékletnek a C Fejezet címe módosul és a következő lesz a tartalma:  

”A megyei utaknak a terepsávjának és biztonsági övezeteinek, elfoglalással való használatának a 
díjai, víz, szennyvíz, gőz és egyéb nem gyúlékony termékeknek, gáz, kőolaj és más gyúlékony 
termékeknek a vezetékeinek, valamint a futószalagoknak az elhelyezésének esetén.” 

4. A 4. sz. mellékletben a C2 alcímet kiiktatják. 

II. cikkely (1) A jelen határozat végrehajtásáért felelnek: a Maros Megyei Tanácsnak a 
szakapparátusának a Gazdasági Igazgatósága és a Műszaki Igazgatósága. 

(2) A jelen határozatot közzé teszik Maros megye Hivatalos Közlönyében és közlik Maros Megye 
Prefektusi Intézményével és a Maros Megyei Tanácsnak a Szakigazgatóságaival. 

 

ELNÖK         Törvényességét véleményezte 
           Péter Ferenc                                                                          Paul Cosma 
                                                 JEGYZŐ 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
ELNÖK 
 
205/07.01.2019. sz.  
VI/D/1 akta 
 

 
INDOKOLÁS 

Maros megyének a saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt intézmények költségvetését 
megillető, a 2019. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások jóváhagyására vonatkozó 

138/22.11.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosításáról és kiegészítéséről szóló 
határozattervezethez 

 

Tekintettel az elektronikus kommunikációs hálózatok infrastruktúrájának a rendszerére vonatkozó 
154/2012. sz. Törvény (érvényes cikkelyei), az elektronikus kommunikációs hálózatoknak a fizikai 
infrastruktúrájának a rendszerére, valamint az elektronikus kommunikációs hálózatoknak a kiépítési 
költségeinek a csökkentésének az érdekébe egyes intézkedéseknek a meghatározására vonatkozó 
159/2016. sz. Törvény előírásaira, a Maros Megyei Tanács, a 138/22.11.2018. sz. Határozattal 
jóváhagyta a díjakat, amelyeket a 2019. évbe fognak alkalmazni, az elektronikus kommunikációs 
hálózatoknak az elhelyezésére, a Maros megyei, megyei utaknak az övezeteibe, a 4. sz. Melléklet, 
C1 fejezet. 

2018.11.29.-én közölték a Hivatalos Közlönyben, a Kommunikációt Ügykezelő és Szabályozó 
Nemzeti Hatóságnak az Elnökének a 997/13.11.2018. sz. Döntését, a köztulajdonban levő 
ingatlanokon, fölött, ingatlanokban vagy alatt, a hozzáférési jognak, a gyakorlásának érdekébe 
követelhető maximális díjakra vonatkozóan. 

A fenn említett döntés 1. cikkely 1. pont előírásai szerint, a Maros Megyei Tanács, az elektronikus 
kommunikációs hálózatoknak a működtetőitől, a köztulajdonban levő ingatlanokon, fölött, 
ingatlanokban vagy alatt, a hozzáférési jognak, a gyakorlásának érdekébe, követelheti a döntés 
Mellékletbe foglalt maximális díjakat. A köztulajdonhoz való hozzáférési díjnak az értéke, az 
ANCOM elnökének a döntésében meghatározott maximális szintre lesz megszabva. 

A Maros Megyei Tanácsnak a 138/22.11.2018. sz. Határozatának a 4. sz. Mellékletének C1 
fejezetébe foglalt díjakat nem lehet alkalmazni, mivel a köztulajdonhoz való hozzáférési típusok, 
amelyeket ebbe belefoglaltak, nem találhatóak meg a Kommunikációt Ügykezelő és Szabályozó 
Nemzeti Hatóságnak az Elnökének, a köztulajdonban levő ingatlanokon, fölött, ingatlanokban vagy 
alatt, a hozzáférési jognak, a gyakorlásának érdekébe követelhető maximális díjakra vonatkozó 
997/13.11.2018. sz. Döntésének a Mellékletében. 

Ezért, szükség van, a Maros megyének a saját és a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt 
intézmények költségvetését megillető, a 2019. évre érvényes egyes helyi illetékek és díjszabások 
jóváhagyására vonatkozó 138/22.11.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatnak a módosítására 
és kiegészítésére, amint következnek: 

1. A 4. melléklet után beiktatnak egy új 41. sz. melléklete, amely tartalmazza a jelen 
határozatnak a szerves részét képező mellékletet. 

2. A 4. sz. mellékletnek a C1 fejezetének a tartalmát érvénytelenítik. 
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3. A 4. sz. mellékletnek a C Fejezet címe módosul és a következő lesz a tartalma: ”A megyei 
utaknak a terepsávjának és biztonsági övezeteinek, elfoglalással való használatának a díjai, 
víz, szennyvíz, gőz és egyéb nem gyúlékony termékeknek, gáz, kőolaj és más gyúlékony 
termékeknek a vezetékeinek, valamint a futószalagoknak az elhelyezésének esetén.” 

4. A 4. sz. mellékletnek a C2 alcímnek a kiiktatása. 

A fentebbiek értelmébe, alávetjük megvitatásra és jóváhagyásra a mellékelt határozattervezetet, a 
Maros Megyei Tanácsnak a plénumának. 

 

 

ELNÖK, 

Péter Ferenc 

 


