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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

 

 

 

2022. február 11.-i 

11. számú HATÁROZAT 

Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves 

programjának jóváhagyásáról, a 2022. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és 

szociális ellátás területén 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva, a Maros Megyei Tanács Elnökének a 2022. 02. 07.-i 3244. sz. jóváhagyási beszámolóját, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a 3256/7.02.2022. sz. szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 

3274/7.02.2022. sz. jelentését, valamint a szakbizottságok véleményezését, 

Az utólag módosított és kiegészített, a közpénzekből általános érdekű, nonprofit tevékenységekre 

kiutalt, vissza nem térítendő finanszírozások rendszeréről szóló 350/2005. sz. Törvény előírásainak 

értelmében, valamint a specifikus törvények rendelkezéseivel, azaz: 

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

finanszírozási rendszerének javítására 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, illetve az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a 82/2001. sz. 

Kormány Rendelet alkalmazási szabályaira vonatkozó 1470/2002. sz. Kormány Határozat; 

• az utólag módosított és kiegészített, a sport projektek és programok közalapokból való 

finanszírozására vonatkozó 664/2018. sz. Ifjúsági és sport miniszteri rendelet; 

• az utólag módosított és kiegészített 350/2006. sz. Ifjúsági törvény; 

• a szociális ellátási egységeket alapító és ügykezelő jogi személyiséggel rendelkező romániai 

egyesületeknek és alapítványoknak egyes támogatásokra vonatkozó 34/1998. sz. törvény, valamint 

az utólag módosított és kiegészített, a 34/1998. sz. törvény előírásainak az alkalmazási metodológiai 

normáinak a jóváhagyásáról szóló 1153/2001. sz. Kormány Határozat, 

Figyelembe véve, Maros Megyének a 2022. évi általános költségvetésének a jóváhagyására 

vonatkozó határozatot, 

Az utólag módosított és kiegészített, a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 57/2019. sz. 

Sürgősségi Kormányrendelet 173. cikkely (1) bekezdés „f” betű, illetve a 182. cikkely (1) bekezdés 

előírásainak alapján, 

határoz: 

 

1. cikkely Jóváhagyja, Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő 

finanszírozások odaítélésének éves programját, a 2022. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági 

tevékenységek és szociális ellátás területén, a melléklet szerint, amely szerves része a jelen 

határozatnak. 
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2. cikkely A projekt tervezet kidolgozási és bemutatási dokumentációját (Az általános érdekeltségű 

nonprofit tevékenységek nem visszatérítendő finanszírozásainak, Maros Megye 2022. évi saját 

költségvetéséből való odaítélésének a szabályzata, a pályázó útmutatója beleértve a melléklet 

formanyomtatványokat, a nem visszatérítendő finanszírozási szerződés keret mintái, a végső 

jelentés és bizottság tagjainak a pártatlansági nyilatkozata), a Maros Megyei Tanács Elnökének a 

rendeletével fogják jóváhagyni. 

3. cikkely Jelen határozatot, a végrehajtásának az érdekébe, közlik a Maros Megyei Tanács 

szakapparátusának a Humánerőforrás Szolgálatával, amely felel a Maros Megye általános 

költségvetéséből, a 2022. évre, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének, éves 

programjának, a Hivatalos Közlönyben való közzétételéért, valamint ugyanazon szakapparátus 

Jogügyi és közigazgatási igazgatóságának a részére. 

 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Ellen jegyzi 

FŐJEGYZŐ 

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

   

 

3244/7.02.2022. sz.  

I.1 akta 

 

JÓVÁHAGYÁSI BESZÁMOLÓ 

Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves 

programjának jóváhagyásáról, a 2022. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és 

szociális ellátás területén 

 

A Maros Megyei Tanácsnak, a Maros Megye 2022. évi általános költségvetésének a jóváhagyására 

vonatkozó Határozatával meghatározták a 2022. évi, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági 

tevékenységek és szociális ellátás területeknek, a nem visszatérítendő finanszírozási szerződéseinek 

szánt alapokat amint következnek: 

A. Kulturális programok, projektek és rendezvények 400.000 lej – leosztott összeg, figyelembe 

véve az előző évek tapasztalatait, a következő területekre: 

 vizuális művészetek: kiállítások, hazai vagy nemzetközi részvételű alkotó táborok – 

148.000; 

 előadó művészetek: előadások, fesztiválok, vidéki ünnepségek, hagyományok és szokások, 

országos és nemzetközi hagyományos vásárok a helyi kulturális örökség népszerűsítésével – 

188.000 lej; 

 hazai és nemzetközi részvételű tudományos szessziók, konferenciák és szemináriumok – 

16.000 lej; 

 nemzetközi kiállításokon, előadásokon, fesztiválokon, tudományos szessziókon, 

konferenciákon és szemináriumokon való részvétel – 16.000 lej; 

 a sürgős kulturális szükségletek nem visszatérítendő finanszírozására – 32.000 lej. 

B. Felekezetek 600.000 lej, Maros megyére jellemző felekezeti hovatartozás szerint leosztva, amint 

következnek: 

 Ortodox Felekezet   - 320.400 lej; 

 Református Felekezet   - 162.000 lej; 

 Római Katolikus Felekezet  - 57.000 lej; 

 Más felekezetek   - 60.600 lej. 

C. Közhasznú sport rendezvények 970.000 lej, egyes sport projektek finanszírozására leosztott 

összeg, a következő programok keretében: 

 „A teljesítmény orientált sport népszerűsítése” program – 750.000 lej; 

 A „Sport mindenkinek” program – 220.000 lej. 

D. Szociális ellátás 1.000.000 lej, a következő szolgáltatás kategóriákra leosztva: 
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 Otthoni gondozási szolgáltatás, az idős személyek, fogyatékos személyek, ne önálló 

személyek részére – 360.000 lej; 

 Nappali központokban nyújtott gondozás és ellátás típusú szociális szolgáltatások – 600.000 

lej; 

 Szociális rekuperációs/rehabilitációs és detoxikáló típusú bentlakásos központokban nyújtott 

szociális szolgáltatások, különböző függőségi helyzetben levő személyek részére – 40.000 

lej. 

E. Ifjúsági tevékenységek 150.000 lej. 

Az utólag módosított és kiegészített, a közpénzekből általános érdekű, nonprofit tevékenységekre 

kiutalt, vissza nem térítendő finanszírozások rendszeréről szóló 350/2005. sz. Törvény előírásai 

szerint, a pályázat odaítélésének, az eljárásának az első szakaszát, a nem visszatérítendő 

finanszírozásoknak, az odaítélésének az éves programjának a meghirdetése képezi. 

Ezek szerint, a 350/2005. sz. Törvény 15. cikkely rendelkezései szerint, a finanszírozó hatóságok 

elkészítenek egy saját éves programot a nem visszatérítendő finanszírozásoknak az odaítélésére, 

amelyet Románia Hivatalos Közlönyének a IV. részében fognak közzé tenni. 

Megjegyezzük, hogy az éves program, magába foglalhat egy vagy több projektszelektálási 

szessziót, a Románia Hivatalos Közlönyébe való meghirdetése pedig, az éves nem visszatérítendő 

finanszírozásnak az odaítélési programjának, nem kötelezi a finanszírozó hatóságot arra, hogy 

elvégezze az illető szelektálási eljárást. 

A fennebb említett jogszabályok alkalmazásába, a 2022. évre, a jelen határozattervezettel, 

javasoltatik Maros Megyének az általános költségvetéséből a finanszírozásoknak az odaítélésének 

az éves programjának a jóváhagyása, egyetlen szesszióba. 

Figyelembe véve a fennebbieket, alávetjük jóváhagyásra, a Maros megye általános 

költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozásoknak, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági 

tevékenységek és szociális ellátás területén való odaítélésének, a 2022. évre szóló, éves 

programjának a jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet, 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 


	Hot 011_2022_HU
	Hot 011 ref apr_HU

