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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2017. július 27.-i 

116. számú HATÁROZAT 

Az utólag módosított a 2017. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő 

finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk 

elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozó 62/27.04.2017. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozat módosításáról 

 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Elemezve a Humánerőforrás Szolgálat 15881/25.07.2017. sz. Indokolását az utólag módosított, a 

2017. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási 

szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és 

kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozó 62/27.04.2017. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat módosításáról szóló határozattervezethez, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Az utólag módosított és kiegészített, általános érdekű non-profit tevékenységekre, közalapokból 

elkülönített, nem visszatérítendő finanszírozások rendjére vonatkozó 350/2005. sz. Törvény, 

valamint az utólag módosított és kiegészített, a kulturális programok, pályázatok és tevékenységek 

finanszírozási rendszerének feljavítására vonatkozó 51/1998. sz. Kormány Rendelet előírásainak a 

betartásával, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján, 

 

határoz: 

 

I. cikkely Az utólag módosított 62/27.04.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal megállapított 

Maros Megye általános költségvetéséből a nem visszatérítendő finanszírozási szerződések 

odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és kiválasztási 

bizottságának, a „szociális támogatás” terén, a névleges összetétele módosul és a melléklet szerinti 

tartalmat kapja, amely szerves része a jelen határozatnak. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás 

Szolgálatának és az I. cikkelyben bizottsági tagoknak, valamint titkárnak megnevezett 

személyekkel, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 15881/25.07.2017 sz. 

_______ akta 

 

INDOKOLÁS 

 

 

Az utólag módosított a 2017. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő 

finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk 

elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozó 62/27.04.2017. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozat módosításához 

 

A Maros Megyei Tanácsnak az 51/2017. sz. Határozatával jóváhagyták a Maros Megye általános 

költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves programját, a 2017. 

évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén. 

A fent említett határozat végrehajtásáért, jóváhagyták a 62/27.04.2017. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozatot, amellyel megállapították a 2017. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem 

visszatérítendő finanszírozási szerződések kedvezményezettjeinek elbírálási és kiválasztási 

bizottságainak a névleges összetételét. Ezt a határozatot még módosították utólag a 82/25.05.2017. 

sz. MMTH-tal, viszont nem a szociális támogatás terén a nem visszatérítendő finanszírozási 

szerződések odaítélésének érdekébe benyújtott pályázatok és dokumentációk elbírálási és 

kiválasztási bizottságának az összetételével kapcsolatban. 

Az 51/2017. sz. MMTH-tal jóváhagyott éves program szerint, augusztus hónapjába van beütemezve 

a második pályázat kiválasztási szesszió a „szociális támogatás” területén. 

Tekintettel a tényre, hogy ebben a periódusban egyes személyek, akik ezeknek a pályázatoknak az 

elbírálási és kiválasztási bizottságnak a tagjai, pihenő szabadságra vannak kiírva, szükség van a 

62/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal jóváhagyott bizottságnak a névleges összetételének 

a módosítására. 

Figyelembe véve a fentieket, javasoljuk jóváhagyásra, az utólag módosított a 2017. évre, Maros 

Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének 

érdekébe beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és kiválasztási bizottságainak a 

létrehozására vonatkozó 62/27.04.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról szóló 

határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 
 
 
Készítette: Lucian Petruţa tanácsadó /2. pld. 

Ellenőrizte: Elena Popa, szolgálatvezető 
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