ROMANIA
SZILAGY MEGYE
MEGYEI TANAcs
118 SZAMU HATAROZAT
2021 AUGUSZTUS 27
A Szilagy Megyei Tanacs 2020 december 17-i 104-es szamu hatarozatanak
modositasara
a Szilagy Megyei Tanacs hataskdrebe tartozo dijak es tarifak megallapitasarel,
2021-es
eyre

Szilagy Megyei Tanacs, soros ulesen;
Figyelembe veve:
a Megyei Tanacs elnokenek a 2021. 07.12 -i 12736 szamu jovahagyasi jelenteset;
a Gazdasagi Igazgatosag 2021. 07. 12-i 12737 szamu szakjelenteset;
az ut61ag m6dositott es kiegeszitett Adozasi torvenykonyvre vonatkoz6 2271 2015
szamu torveny 484. cikkelyet, 486. cikkelyenek (1) bekezdeset es a 491 cikkelyet
az ut61ag m6dositott es kiegeszitett, a helyi kozpenzugyekre vonatkoz6 273/2016
szamu Torveny 7. cikkelyet, 16. cikkelyet, 27. cikkelyet es 30. cikkelyet,
az ut61ag m6dositott es kiegeszitett Kozigazgatasi Torvenykonyre vonatkoz6
57/2019 sz. Surgossegi kormanyrendelet 173. cikkelyenek (1) bekezdesenek es a
(3) bekezdes c.) pontjanak rendelkezeseit.
Valamint az ut61ag m6dositott es kiegeszitett Kozigazgatasi
Torvenykonyre
vonatkoz6 5712019 sz. Surgossegi kormanyrendelet 196. cikkelyenek (1) bekezdesenek a.)
pontjanak rendelkezesei alapjan,
ELH ATAROZZA:
I. Cikkely A Szilagy Megyei Tanacs 2020 december 17.-i 104 szamu hatarozatanak
3- as es 4-es mellekletenek modositasat a Szilagy Megyei Tanacs hataskorebe tartoz6 dijak es
tarifak megallapitasarol, 2021-es evre, az 1-es es 2-es mellekletnek megfeleloen, melyek a
jelen hatarozat szerves reszet kepezik.
11. Cikkely A Szilagy Megyei Tanacs 2020 december 17- i 104 szamu hatarozatanak
tobbi rendelkezese valtozatlan marad.
Ill. Cikkely Ajelen hatarozat vegrehajtasaert felelosek a Zilahi Megyei Tortenelmi es
Muveszeti Muzeum es a Szilagy Megyei Kulturalis es Muveszeti Kozpont,
IV. Cikkely Ajelen hatarozat kozlesre kerul a:
Jogi es helyi kozigazgatasi Igazgatosaggal;
Gazdasegi Igazgatosaggal;
Zilahi Megyei Tortenelmi es Muveszeti Muzeummal;
Szilagy Megyei Kulturalisi es Muveszeti Kozponttal,

ELNOK,

ELLENJEGYZI:
MEGYE FOJEGYZOJE,

Dinu Iancu-Salajanu
Cosmin-Radu Vlaicu

1 SZ. MELLEKLET
A Szilagy Megyei Tanacs 2021 augustus 27-i 118 sz hatarozatanak
a Szilagy Megyei
Tanacs 2020 december 17-i 104-es szamu hatarozatanak
medositasara a Szilagy Megyei
Tanacs hataskorebe tartozo dijak es tarifak megallapitasarol,
2021-es eyre
DiJAK
muzeumok, emlekhazak, tortenelmi es epiteszeti emlekmiivek meglatogatasara
valamint a Zilahi Megyei Tortenelmi es Muveszeti Muzeum altal kinalt
szolgaltatasok kulonbozd felhasznalok szamara 2021- es eyre
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Szolgaltatas

Dijak

Latogatoi jegy a "Vasile Lucacel" tortenelmi reszlegre- Atalakitott allando
kiallitas
10,00 lej
- felnotteknek
- nyugdijasoknak (50% egy teljes jegy erekenek )
5,00 lej
- gyerekeknek es/vagy tanul6 es egyetemista szervezett
2,50 lej
csoportoknak
- Untold karkotovel rendelkezo latozatoknak
5,00 lei
Belepdjegy a Multimedia terembe a Porolissum virtudlis turdra
- felnotteknek
10,00 lei
5,00 lei
- nyugdijasoknak (50% egy telies ieav erekenek )
4,00 lej
- gyerekeknek es/vagy tanul6 es egyetemista szervezett
csoportoknak
5,001ej
- Untold karkotovel rendelkezo latogatoknak
Belepojegy a Multimedia terembe a Zilalt kiizpontia virtudlis turdra
- felnotteknek
15,00 lej
- nyugdijasoknak (50% egy telies iezv erekenek )
7,51ei
- gyerekeknek es/vagy tanul6 es egyetemista szervezett
10,00 lej
csoportoknak
7,5 lej
- Untold karkotovel rendelkezo latogatoknak
Belepojegy a Multimedia terembe mindket virtudlis turdra
- felnotteknek
20,001ei
10,00 lej
- nyugdijasoknak (50% egy telies iezv erekenek )
- gyerekeknek es/vagy tanul6 es egyetemista szervezett
12,00 lej
csoportoknak
- Untold karkotovel rendelkezo latozatoknak
10,00 lei
Latogatoi jegy a "loan Sima" Muveszeti Galeriaba
- felnotteknek
5,001ei
2,501ej
- nyugdijasoknak (50% egy telies iezv erekenek )
2,001ej
- gyerekeknek es/vagy tanul6 es egyetemista szervezett
csoportoknak
4,001ej
- Untold karkotovel rendelkezo latogatoknak
Latoaatoiiezv anaol nvelvu tura vezetessel
25,00Ie.i
100,00 lej/esemeny/nap
esemenyek
fenykepezese
a muzeumban
Szernelyes
(egyeni vagy csoportos)
70,00 lei/akci6/nap
Kiallitotermek berlese

12
13

Berelheto szallas:
- apartman
- garzonlakas
- studiolakas
Tudomanyos tanacsadasi dfj
Reszveteli dij a Zilahi Megyei Tortenelmi es Muveszeti
Muzeum
altal
szervezett
nernzetkozi
tudomanyos
esemenyeken
A kiallitasi vitrinek dija
Egyeni reszveteli dij oktatasi projektekben

14

A mege16z6 regeszeti kutatasi szolgaltatasok dija

15

Konyvtar terem berleti dija

9
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50,00 lej/ejszaka
25,00 lej/ejszaka
35,00 lej/ejszaka
200,00 lej/nap
200,00 lej/resztvevo
2,00 lej/db/honap
1O,00lejlgyereki
tevekenyseg
50,00 lej/ora/specialista
50,001ej/tevekenyseg

2 SZ. MELLEKLET
A Szilagy Megyei Tanacs 2021 augustus 27-i 118 sz hatarozatanak
a Szilagy Megyei
Tanacs 2020 december 17-i 104-es szamu hatarozatanak modositasara a Szilagy Megyei
Tanacs hataskorebe tartozo dijak es tarifak megallapitasarol, 2021-es eyre
A Szilagy Megyei Kulturalis

es Miiveszeti Kozpont altal beszedett dijak a
2021-es eyre.

a) A Zilahi "Mese~ul" Nepi Egyiittes roman es magyar szekcio eloadasainak
bemutatasa
a1) Eloadasok bemutatasa a helyi tanacsok, polgarmesteri hivatalok es mas
kozintezmenyek keresere:
Dijazas 500,00 lej/ eloadas- rnaximalisan 1 6r idotartarnu eloadasok;
Dijazas 1000,00 lej/ eloadas- eloadasok, amelyek idotartama meghaladja az 1 orat.
Ezekhez a dijakhoz hozzaadodik az egyuttes
utazasi koltsege a rendeltetesi he lyre es
Vlssza..
a2) A Szilagy megyei es a megyen kivuli maganjogi szemelyekkel, valamint a
megyen kivuli kozintezmenyekkel kotott szerzosesek alapjan nyujtott eloadasokert, az
eloadasonkenti dij 2000,00 lej es 5000,00 lej kozotti lesz, az idotartamtol, a tavolsagtol,
napt61 fuggoen, att61 fuggoen hogy tamogatjak-e a szallitast vagy nemo Kulonleges
helyzetekben 5000,00 lej-nel nagyobb osszeget is lehet igenyelni.
b) Neptanc orak szervezeseert a Zilahi "Mese~ul" Nepi Egyiittes - dijazasa 30,00
lej/szemely/honap.
c) Nehany kiadvany szerkesztese es terjesztese
Megtirzese es Nepszerfisitese szekcio reszerol:

a Hagyomanyok

Szolgaltatas
Sajat vagy mas publikaciok kozzetetele es terjesztese barmilyen
formatumban a nepi kultura, a folyamatos oktatas, a tudomany,
az irodalom teruleten:
foly6iratok
foly6iratok kiegeszitese
konyvek
plakatok
DVD-k
Foly6irat, konyv

es Kultura

Dij

5,00Iej/db.
5,00 lej/db.
20,00 lej/db.
2,00 lej/db.
15,00 lej/db.
10,00 lej/db.

d) A "Caiete Silvane" folyoiratban es a SzilagyMegyei Kulturalis es Muveszeti
Kozpont altal kiadott egyebb kiadvanyokban szerepld hirdetesi dijak:
- 0,40 lej/negyzet cm belso oldalon;
- 0,80 lej/negyzet cm az I es IV fedelen.
Az ar a megrendeles mennyisegetol fuggoen akar 20%-kal is csokkentheto.
e) A berelheto modularis aluminium szinpad hasznalati dija:
- 2.500,00 lej/nap a szinpad berlese. Az ar akar 25%-kal csokkentheto, att6l fuggoen,
hogy hany napra es milyen tavolsagra tortenik az osszeszereles.
- a szinpad osszeszerelesenek es szetszerelesenek koltsegeit a rendezveny helyszinena kedvezmenyezettek viselik. Ha a szinpad szallitasat a Szilagy Megyei Kulturalis es

Muveszeti Kozpont biztositja, a rendeltetesi he lyre es a visszautra vonatkoz6 szallitasi
koltsegek hozzaadodnak.
f) Hangositasi rendszer berleti dija:
- 3.000,00 lej/ nap - a szallitasi koltsegeket is magaba foglalja.
A dij osszege legfeljebb 25% csokkentheto vagy novelheto, att61 fuggoen, hogy hany
napra kotik a szerzodest, es milyen tavolsagra van a rendezveny helyszine.
g) Tandijak - Nepmuveszeti es Mester Iskola
600 lej - tandij/tanev a kovetkezo tantargyakhoz: klasszikus enek, konnyuzenei
enekles, nepzene enekles, zongora, hegedu, elektronikus orgona, harmonika, gitar,
fuvos hangszer, festes;
400 lej - tandij/tanev a kovetkezo tantargyakhoz: neptanc eloadok, neptanc
oktat6k;
500 Iej - tandij/tanev a kovetkezo tantargyakhoz: ruhatervezes, szoves-varras,
festes gyeremek reszere.florklor beavatasi nepi enek-zene);
900 lej - tandij/tanev a kovetkezo tantargyhoz: utohangszerek;
20 lej - regisztracios dij;
30 lej - oklevel kiadasi dija;
h) Jegyek arai a Szilagy Megyei Kulturalis es Muveszeti Kozpont altal szervezett
bemutatokra:
10,00 lej si 50,00 lej kozott, a szervezesi koltsegektol es a kedvezmenyezett
szemelyekre vonatkoz6 jogszabalyi eloirasoktol fuggoen.
i) Egyebb tarifak

- 50,00 lej/ora - a "Porolissum" terem berleti dija tanfolyamok, kiallitasok, kulonfele
kulturalis es oktatasi tevekenysegek szamara.
A tarifa osszege targyalhato az idoszaktol es az orak szamatol fuggoen, amelyekre a
termet igenylik.

