
Románia, Maros megye, 540026 Marosvásárhely, Győzelem tér 1. 
Telefon: 0265-263.211 Fax: 0265-268.718  e-mail: cjmures@cjmures.ro  www.cjmures.ro        1/1 

MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

2018. március 29.-i 

33. számú HATÁROZAT 

A 2018. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási 

szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és 

kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozóan 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének az 5909/23.03.2018. sz. indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a jelentését, valamint a 

szakbizottságok véleményezését, 

Tekintettel a 2018. évi Maros Megye általános költségvetésének és egyes költségvetési 

intézkedésnek a jóváhagyására vonatkozó 15/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozatra, 

Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített, a kulturális programok, projektek és 

tevékenységeknek a finanszírozási rendszerének a fejlesztésére vonatkozó 51/1998. sz. 

Kormányrendelet 12. cikkely előírásait, 

Az utólag módosított és kiegészített, az általános érdekű nonprofit tevékenységekre kiutalt nem 

visszatérítendő közalapok finanszírozási rendszerére vonatkozó 350/2005. sz. Törvény 27. cikkely 

előírásainak értelmébe, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”f” betű és a 97. cikkely (1) bekezdés előírásainak 

alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a Maros Megye 2018. évi általános költségvetéséből a kultúra, 

felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén, a nem visszatérítendő 

finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk 

elbírálási és kiválasztási bizottságainak az összetételét, a melléklet szerint, amely szerves része a 

jelen határozatnak. 

(2)  A bizottságok tagjainak a névsorát csak a kiválasztási szesszió vége után hozzák köztudomásra. 

2. cikkely A jelen határozatot közlik az 1. cikkelyben megnevezett személyekkel, akik felelnek a 

végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

JEGYZŐ 

Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 5909/23.03.2018 sz. 

____ akta 

 

INDOKOLÁS 

A 2018. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási 

szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és 

kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozóan 

 

A 2018. évi Maros Megye általános költségvetésének és egyes költségvetési intézkedésnek a 

jóváhagyására vonatkozó 15/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal megállapították a 

nem visszatérítendő finanszírozási szerződésekre szánt alapokat, a 2018. évre, a kultúra, 

felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén. 

A fentebbi határozat következtébe, a Maros Megyei Tanács elfogadta a 2018. évre, Maros Megye 

általános költségvetéséből, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás 

területén, a nem visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének a programját, a 

20/15.02.2018. sz. Határozattal. 

Az utólag módosított és kiegészített, az általános érdekű nonprofit tevékenységekre kiutalt nem 

visszatérítendő közalapok finanszírozási rendszerére vonatkozó 350/2005. sz. Törvény, képezi az 

általános keretet, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének a lebonyolításához. 

Az utólag módosított és kiegészített 350/2005. sz. Törvény 5. cikkelyének az előírásainak 

értelmében, a nem visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélése kizárólag a pályázatok 

nyilvános szelekciója alapján történik, eljárás, amely megengedi egy, a közalapokból való, nem 

visszatérítendő finanszírozási szerződésnek az odaítélését, a pályázat kiválasztásával egy bizottság 

által, a fennebb említett jogszabály 4. cikkelye által megállapított alapelvek betartásával. 

A kiválaszthatóság, a beiktatás és a műszaki és pénzügyi kapacitásra vonatkozó kritériumok 

teljesítésének ellenőrzéséhez, valamint a pályázati javaslatok kiértékelésére, bizottságokat hoznak 

létre mind az öt finanszírozási területen. 

Figyelembe véve a fennebbieket javasoljuk jóváhagyásra a 2018. évre, Maros Megye általános 

költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött 

pályázatok és dokumentációk elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozó 

határozattervezetet. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

  5940/23.03.2018. sz.  

______ akta 

 

 

SZAKJELENTÉS 

A 2018. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási 

szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és 

kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozó határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített, az általános érdekű nonprofit tevékenységekre kiutalt nem 

visszatérítendő közalapok finanszírozási rendszerére vonatkozó 350/2005. sz. Törvény, képezi az 

általános keretet, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének a lebonyolításához. 

Az előbb említett jogszabály kiegészítődik a minden területre jellemző törvénnyel, amint 

következnek: 

 Az utólag módosított és kiegészített, a kulturális programok, tervezetek és tevékenységek 

finanszírozási rendszerének a feljavítására vonatkozó 51/1998. sz. Kormányrendelet; 

 Az utólagos kiegészítésekkel újraközölt, a Romániában elismert vallási felekezetekhez 

tartozó egyházi egységek anyagi támogatásának, egyes formáinak a megállapítására 

vonatkozó 82/2001. sz. Kormány Rendelet, valamint az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel újraközölt, a 82/2001. sz. Kormány Rendelet alkalmazási szabályaira 

vonatkozó 1470/2002. sz. Kormány Határozat; 

 Az utólag módosított, a sportklubok és a megyei és Bukarest municípiumi sport ágazatú 

egyesületek pályázatainak a közalapokból való nem visszatérítendő finanszírozására 

vonatkozó 130/2006. sz. az Országos Sportügynökség Elnöki Rendelete; 

 Az utólag módosított 350/2006. sz. Ifjúsági törvény; 

 A szociális támogatási egységeket alapító és ügykezelő jogi személyiséggel rendelkező 

romániai egyesületeknek és alapítványoknak nyújtott egyes támogatásokra vonatkozó 

34/1998. sz. törvény, valamint az utólag módosított és kiegészített, a 34/1998. sz. törvény 

rendelkezéseinek az alkalmazási szabályainak a jóváhagyására vonatkozó 1153/2001. sz. 

Kormány Határozat, 

A 2018. évi Maros Megye általános költségvetésének és egyes költségvetési intézkedésnek a 

jóváhagyására vonatkozó 15/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal megállapították a 

nem visszatérítendő finanszírozási szerződésekre szánt alapokat, a 2018. évre, a kultúra, 

felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén. 

A fentebbi határozat következtébe, a Maros Megyei Tanács elfogadta a 2018. évre, Maros Megye 

általános költségvetéséből, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás 

területén, a nem visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének a programját, a 

20/15.02.2018. sz. Határozattal, amely a következőképpen következik: 

 Kulturális programok, tervezetek és tevékenységek – egyetlen szessziót szerveznek a 2018. 

évre; 
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 Vallási felekezetek – egyetlen szessziót szerveznek a 2018. évre; 

 Közhasznú sport tevékenységek – egyetlen szessziót szerveznek a 2018. évre; 

 Ifjúsági tevékenységek – egyetlen szessziót szerveznek a 2018. évre; 

 Szociális támogatás – kettő szessziót szerveznek a 2018. évre, április és augusztus 

hónapokban; 

Az utólag módosított és kiegészített 350/2005. sz. Törvény 5. cikkely előírásai szerint, a nem 

visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélése, kivételesen a tervezetek közkiválasztásának 

alapján történik, eljárás, amely engedélyezi egy nem visszatérítendő finanszírozási szerződésnek az 

odaítélését a közalapokból, a tervezetnek, egy bizottság által való kiválasztásával, a fenn kifejezett 

jogszabály 4. cikkely által megállapított elvek betartásával. 

A kiválaszthatóság, a beiktatás és a műszaki és pénzügyi kapacitásra vonatkozó kritériumok 

teljesítésének ellenőrzéséhez, valamint a pályázati javaslatok kiértékelésére, bizottságokat hoznak 

létre mind az öt finanszírozási területen. 

A kulturális programoknak, tervezeteknek és tevékenységeknek, a bizottságoknak a létrehozása az 

51/1998. sz. Kormányrendeletnek a 12. cikkely előírásainak a betartásával történik, ezen a területen 

minimum 3 év gyakorlattal rendelkező szakembereknek a kinevezésével. 

Megjegyzendő a tény, hogy az 51/1998. sz. Kormányrendelet 12. cikkely (5) bekezdés előírásainak 

értelmébe, amelyet az utólag módosított és kiegészített 245/2001. sz. Törvénnyel hagytak jóvá, a 

bizottságnak az összetételét csak a válogatási szessziónak a végén fogják közzé tenni. 

Tekintettel a 2018. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő 

finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk 

elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozó 5909/23.03.2018. sz. indokolásra 

és az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatás 215/2001. sz. 

Törvény által előírt törvényes hatáskörre, úgy értékeljük, hogy teljesítve vannak, ennek a 

határozattervezetnek a jóváhagyásra való előterjesztésének a törvényes feltételei. 

 

 

SZOLGÁLAT VEZETŐ, 

Elena Popa   

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lucian Petruța-Oroian tanácsadó 

2.ex. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 5927/23.03.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

A 2018. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási 

szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és 

kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozó határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, az 5909/23.03.2018. sz. Indokolásával 

kezdeményezett határozattervezetet és a Humánerőforrás Szolgálatnak az 5940/23.03.2018. sz.  

szakjelentését,  

A Maros Megyei Tanácsnak a Szervezési és működési szabályzatának a 47. cikkelyének a (4) 

bekezdésének az előírásainak értelmébe, amelyet a 172/23.11.2017. sz. Határozattal hagytak jóvá, a 

jelen jelentésnek az összeállítását végeztük el, amelyben a következőket jegyezzük meg: 

Az utólag módosított és kiegészített, az általános érdekű nonprofit tevékenységekre kiutalt nem 

visszatérítendő közalapok finanszírozási rendszerére vonatkozó 350/2005. sz. Törvény, képezi az 

általános keretet, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének a lebonyolításához. 

A 2018. évi Maros Megye általános költségvetésének és egyes költségvetési intézkedésnek a 

jóváhagyására vonatkozó 15/15.02.2018. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal megállapították a 

nem visszatérítendő finanszírozási szerződésekre szánt alapokat, a 2018. évre, a kultúra, 

felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén. Utólag a MMT a 

20/15.02.2018. sz. Határozatával jóváhagyta a Maros Megye általános költségvetéséből a nem 

visszatérítendő finanszírozások odaítélésének az éves programját, a 2018. évre, a fent említett 

területeken. 

A 350/2005. sz. Törvény 5. cikkely szerint, a nem visszatérítendő finanszírozási szerződések 

odaítélése kizárólag a tervezeteknek a közszelektálásának alapján történik, a törvénynek a 4. cikkely 

által megállapított elveknek a betartásával, egy bizottság által, amely ugyanannak a jogszabálynak a 

27. cikkely előírásai szerint jött létre. 

A határozattervezethez mellékelt okiratokból kitűnik, hogy a 350/2005. sz. Törvény 27. cikkely 

alapján, a kiválaszthatóság, a beiktatás és a műszaki és pénzügyi kapacitásra vonatkozó kritériumok 

teljesítésének ellenőrzéséhez, valamint a pályázati javaslatok kiértékelésére, bizottságoknak a 

létrehozását javasolják mind az öt finanszírozási területen. A határozattervezetnek a kidolgozásánál 

figyelembe voltak véve az utólag módosított és kiegészített, a kulturális programok, tervezetek és 

tevékenységek finanszírozási rendszerének a feljavítására vonatkozó 51/1998. sz. Kormányrendelet 

12. cikkely előírásai, amelyek szerint a bizottságnak az összetételét csak a válogatási szessziónak a 

végén fogják közzé tenni. 
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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. 

Az fent bemutatottak szempontjából, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 

helyi közigazgatásra vonatkozó 215/2001. sz. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés ”f” betű előírásait 

alkalmazva, úgy értékeljük, hogy a 2018. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem 

visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és 

dokumentációk elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozó 

határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács 

plénumának. 

 

 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Lokodi Emoke / 2 pld.   

Ellenőrizte: Adriana Farkas – Szolgálatvezető  
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