MAROS MEGYEI TANÁCS

18733/14.07.2020. sz.
IX B/1 akta
KÖZLEMÉNY
a nyilvános konzultáció megnyitására vonatkozóan
Ma, 2020. július 14.-én, a Maros Megyei Tanács közli, a következő normatív jellegű
okirattervezetre vonatkozó, nyilvános konzultáció eljárásának a megnyitását: A Maros Megyei
Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a jóváhagyására
vonatkozó határozattervezet.
A normatív jellegű okirattervezethez tartozó dokumentáció tartalmazza:


A javasolt normatív jellegű okiratnak az elfogadásának a szükségességének a jóváhagyási
beszámolóját;



A Gazdasági igazgatóságnak a szakjelentését;



A Jogügyi Szolgálatnak a jelentését;



A határozattervezetnek a mellékletét.

A dokumentáció elemezhető:


az intézménynek az internetes oldalán, a www.cjmures.ro címen, a Normatív jellegű
határozattervezetek szakaszban;



az intézménynek a székhelyén: Marosvásárhely, Győzelem tér, 1 sz., 1. iroda;



az okirattervezetet meglehet szerezni, másolatként, az Intézménynek az Iktatójába
megküldött kérés alapján.

A nyilvános konzultációnak alávetett okirattervezetre vonatkozó, ajánlás értékű, javaslatokat,
indítványokat és véleményeket, 2020. július 24.-ig lehet benyújtani:


az intézmény honlapján elérhető, online űrlapon, amely a „Relații și informații publice –
Guvernare transparentă, deschisă și participativă, standardizare, armonizare, dialog
îmbunătățit” rovatban található, a F.PS.19.07 – Formular pentru colectarea de propuneri
néven;



mint elektronikus formátumú
cjmures@cjmures.ro;



postai úton, cím: Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 540026;



az intézmény székhelyén, Marosvásárhely, Győzelem tér 1. szám, 8.00 – 16.00 óra között.

üzenet,

a

következő

elektronikus

postai

címre:

A benyújtott anyagon a következő megjegyzést kell feltüntetni: „A Maros Megyei Tanácsnak
alárendelt kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a jóváhagyására vonatkozó
határozattervezet”.
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A javaslatokat közzéteszik az intézmény honlapján, a normatív jellegű határozattervezetek (Proiecte
de hotărâri cu caracter normativ) rovatban.
Az írásban megfogalmazott és megküldött javaslatoknak az elutasítása, írásba lesz megindokolva.
Az érdeklődők számára, lehetőség van egy olyan gyűlés megszervezésére is, amelyen a
jogszabálytervezetről nyilvános vitát lehet folytatni, abban az esetben, ha ezt egy törvényesen
létrehozott egyesület vagy más hatóság írásban kéri 2020. július 24-ig.
További információk a következő telefonszámon kérhetők: 0265/263-211, 1232-es belső szám vagy
emailben a tantos.florentina@cjmures.ro címen, kapcsolattartó Florentina Tanțoș.

ELNÖK

FŐJEGYZŐ

Péter Ferenc

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS

TERVEZET
18.530/13.07.2020. sz.
2020. ___.-i
____. 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
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.

Múzeumokra

és

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.
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2. cikkely A jelen határozat, a köztudomásra hozatal dátumától lépik érvénybe, kivéve az I, VI és
VII pontokat, amelyeket 2021. január 1-től alkalmaznak.
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

Törvényességét véleményezte
FŐJEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG
18.528/13.07.2020 sz.
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, amelyeket összesítettek és amelyeket alávetünk jóváhagyásra a mellékelt
határozattervezetben.

ELNÖK
Péter Ferenc
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MAROS MEGYEI TANÁCS
GAZDASÁGI IGAZGATÓSÁG

18.544/13.07.2020. sz.
IX B/1 akta

SZAKJELENTÉS
A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a
jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez
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 utólagosan módosított és kiegészített, a helyi közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény
68. cikkely (2) bekezdés szerint, a kulturális intézményeknek a saját jövedelmei szolgáltatások
biztosításából, albérletekből, kulturális és sport rendezvényekből, művészeti versenyekből,
kiadványból, kiadói szolgáltatásokból, tanulmányokból, tervekből, a saját vagy
melléktevékenységekből származó termékeknek az 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, mind megyei érdekeltségűek. Ugyanakkor a Maros
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 alkalmazásába és tekintettel az alárendelt kulturális intézmények
javaslataira, a megyei közhatóság jóváhagyja évente, az intézmények által kiszabott illetékeknek és
díjaknak a szintjét. Ebben a kontextusban, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális
intézmények megküldték javaslataikat, a végzett tevékenységeknek, az illetékeinek és díjainak a
módosítására vagy megtartására vonatkozóan, amint következnek:
Ezek szerint, a Maros Megyei Múzeum, a 16.294/22.06.2020. sz. átirattal, javasolja a 2021. évi
díjak és illetékek többségének a 2020. évieknek a szintjén tartását, kivéve a Természettudományi,
az Etnográfiai és a Népművészeti múzeumokban, Középkori Várban az archeológiai kiállítást,
valamint a Kultúrpalota épületében levő Tükörteremnek, a Művészeti részlegnek, a Történelemarcheológia részlegnek, a látogatásának a díjait.
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Az intézmény a fennebbi javaslatait azzal a ténnyel alapozta, hogy a kiállító termek, amelyekben
különleges értékű ideiglenes és permanens kiállításokat szerveznek, a közmű kiadások pedig (gáz,
elektromos áram, víz) befolyásolják a kiállításoknak a karbantartási kiadásait.
Hasonlóan, a módosításra javasolt díjaknak és illetékeknek az egységesítését követték, az azonos
turista forgalommal rendelkező, az ország más múzeumai által alkalmazott díjaival és illetékeivel.
Az ”Ariel” Gyermek és Ifjúsági Színház, a 16.146/19.06.2020. sz. átirattal, javasolja a 2020-2021es évadra a jegyeknek és bérleteknek a díjainak, az előző évi szinten tartását. Az intézmény a
javaslatát a jegyek és bérletek díjainak a növelésének, a saját jövedelmekre való lehetséges
hatásával indokolta, hatás, amelyet egyes felmérések következtébe is megjósoltak, felmérések,
amelyeket a nézők soraiban, a Maros Megyei Tanfelügyelőségnek a támogatásával végeztek.
Hasonlóan, a ”Maros” Hivatásos Művészegyüttes, a 15.851/17.06.2020. sz. átirattal, illetve a
Marosvásárhely-i Filharmónia, ugyanúgy, a díjaknak és az illetékeknek az előző évadra
jóváhagyottaknak a szintjén tartását javasolja, a nézők számának a növelésének az ösztönzésének a
szükségességével indokolva.
A Maros Megyei Hagyományos Kultúra és Művészeti Központ, a 16.227/28.06.2020. sz. átirattal,
kéri, hogy a 2019-2020-as tanévre jóváhagyott díjak maradjanak érvényesek a 2020-2021-es
tanévre is, megjegyezve, hogy az intézmény által elért saját jövedelmek, az érvénybe levő
Menedzsment Terv szerint, a diákok számának a növekedésére, a vakációkba szervezett
programoknak a változatossá tételére, workshop-ok és műhelyek szervezésére lesznek alapozva.
Nem utolsósorban, a ”Vatra” Folyóirat Szerkesztősége és a ”Látó” Folyóirat Szerkesztősége, a
16.481/23.06.2020. sz. és a 15.812/17.06.2020. sz. átiratokkal, javasolják, a folyóiratoknak az
eladási árának a megtartását a 2021. évre, a jóváhagyott 2020. évi szintjén. Ezt a javaslatot a kiadási
és nyomtatási kiadásokra vonatkozó számításokra alapozzák, amelyek pozitívan vannak
befolyásolva a példányszámok növekedése által, valamint a tényre, hogy a folyóiratoknak az árának
a növelés, amely már így is a hazai, hasonló folyóiratok által gyakorolt átlagárak fölött vannak, a
kulturális piacon kevésbé vonzóvá és versenyképessé váljanak.
A fent bemutatott okokból, javasoljuk a mellékelt határozattervezetnek a jóváhagyását.

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ
Alin Mărginean

Készítette: Florentina Tanțoș tanácsadó
Ellenőrizte: Kádár Katalin Szolgálatvezető
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MAROS MEGYEI TANÁCS
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG
JOGÜGYI SZOLGÁLAT
18560/13.07.2020. sz.
IX/B/1 akta
JELENTÉS
A Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a
jóváhagyására vonatkozó határozattervezethez
Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 2020.07.__.-i _____. sz. indokolással
kezdeményezett határozattervezetet és a Gazdasági Igazgatóságnak a 2020.07.__.-i _____. sz.
szakjelentését,
A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 45. cikkelyének a (4)
bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 115/2019. sz. Határozattal hagytak jóvá,
elvégeztük az elsődleges és másodlagos jogszabályoknak az ellenőrzését, amelyeknek az
alkalmazásával állították össze a tervezetet, a döntéshozó hatóságnak a tevékenységére vonatkozó
hatásköri normáknak való megfelelőséget és a törvényalkotási technikának a normáinak a
betartását, amelynek értelmében, el készítettük a jelen jelentést, amelyben a következőket
határozzuk meg:
Az elemzett közigazgatási dokumentum, a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt kulturális
intézményeknek az egyes illetékeinek és a díjainak jóváhagyását véleményezi.
A határozattervezetet kísérő okiratok tartalmából kitűnik, hogy a közigazgatási okirat elfogadására
vonatkoznak, az utólag módosított és kiegészített, az Adó törvénykönyvre vonatkozó 227/2015. sz.
Törvény 486. cikkely, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Helyi
közpénzügyekre vonatkozó 273/2006. sz. Törvény 67. cikkely (1) bekezdés „b” betű és 68. cikkely
(2) bekezdés, az utólag módosított és kiegészített, a Múzeumok és közgyűjtemények 311/2003. sz.
Törvény 24. cikkely, 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 kulturális létesítmények létrehozására, megszervezésére és menetére vonatkozó
118/2006. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 16. cikkely, az utólag módosított és kiegészített, a
nemzeti oktatásügyi 1/2011. sz. Törvény 84. cikkely (4) bekezdés és 205. cikkely (3) bekezdés, az
újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. Törvény, valamint
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 előírásai.
A fennebb említett törvényes szabályozások kontextusában, tekintettel az előrejelzett infláció
szintre, az ország hasonló intézményei által gyakorolt árak felderítésére és elemzésére, valamint a
módra, ahogyan ezek a díjak befolyásolni fogják a saját jövedelmeket, a Maros Megyei Tanácsnak
alárendelt kulturális intézmények, javaslatokat küldtek meg, a 2021. évbe, valamint a 2020-2021-es
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évadba/tanévbe, a megye közösségének nyújtott kulturális szolgáltatásoknak az illetékeinek és
díjainak a jóváhagyására vonatkozóan, amelyek a határozattervezet mellékletében vannak
bemutatva.
A javasolt illetékeknek és díjaknak a méretezésével, az alárendelt kulturális egységeknek a saját
jövedelmeinek, a forrásainak a biztosítását követik, a kiadásoknak a nagy részének az
alkalmazásának és fedezésének érdekébe, a törvényes előírásoknak a betartásával.
Ami, a hatóságnak a tevékenységére vonatkozó feladatköri normákat illeti, megjegyezzük, hogy a
Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely
(1) bekezdés „d” betű, alátámasztva az (5) bekezdés „d” és „j” betű előírásai szerint, a Maros
Megyei Tanács, a megyei érdekeltségű közszolgálatoknak az ügykezelésére vonatkozó feladatoknak
a teljesítésekor, biztosítja a hatásköre és a törvény szerint, a kultúrára vonatkozó megyei érdekű
közszolgálatoknak az ellátásához és a történelmi és építészeti műemlékeknek az értékesítéséhez
szükséges keretet.
Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a
jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz.
Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82.
cikkelyeinek, az előírásainak a betartásával készítették el.
Figyelembe véve, a közigazgatási okirattervezetnek a normatív jellegét, az 52/2003. sz. Törvény
által szabályozott döntéshozatal átláthatóságának a biztosításának az érdekébe, szükség van ennek a
közzétételére a Maros Megyei Tanácsnak az internetes oldalán és az intézménynek a
Marosvásárhely, Győzelemtér 1 sz. alatti székhelyén való kifüggesztésére.
Ennek értelmébe, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási
döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó 52/2003. sz. Törvény 7. cikkely (4) bekezdés
rendelkezései, köteleznek, hogy a közleménynek a közzé tételekor, a közigazgatási hatóság
meghatározzon 10 naptári napos határidőt a normatív jellegű okirattervezeteknek az esetén, amely
alatt írott javaslatokat, ajánlatokat vagy véleményeket kapjon.
Az előbb bemutatott érvek értelmében véleményezzük, hogy a Maros Megyei Tanácsnak alárendelt
kulturális intézmények egyes illetékeinek és díjainak a jóváhagyására vonatkozó határozattervezet,
teljesíti a törvényes feltételeket, ahhoz, hogy alávethessék az utólagos módosításokkal és
kiegészítésekkel újraközölt, a közigazgatási döntéshozatal áttekinthetőségére vonatkozó 52/2003.
sz. Törvény által szabályozott eljárásnak.
VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ
Genica Nemeș
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