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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

TERVEZET 

 

 

2018. ____.-i 

___. számú HATÁROZAT 

Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves 

programjának jóváhagyásáról, a 2018. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és 

szociális ellátás területén 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Látva a Maros Megyei Tanácsnak az Elnökének a 2018.02.09.-i 2731. sz. Indokolását, a 

Humánerőforrás Szolgálatnak a Szakjelentését, a Jogügyi Szolgálatnak a 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, 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 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, 

Figyelembe véve Maros Megyének a 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyására 

vonatkozó határozatot, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a helyi közigazgatásra vonatkozó 

215/2001. sz. Törvény 97. cikkely (1) bekezdés rendelkezéseinek alapján, 

 

határoz: 

 

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

finanszírozások odaítélésének éves programját, a 2018. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági 
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tevékenységek és szociális ellátás területén, a melléklet szerint, amely szerves része a jelen 

határozatnak. 

2. cikkely A megyei érdekeltségű nonprofit tevékenységek nem visszatérítendő finanszírozásainak, 

Maros Megye 2018. évi saját költségvetéséből való odaítélésének, a szabályzatát, a Maros Megyei 

Tanács Elnökének a rendeletével fogják jóváhagyni. 

3. cikkely Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának Humánerőforrás 

Szolgálatával, amely felel Maros Megye általános költségvetéséből, a 2018. évre, a nem 

visszatérítendő finanszírozások odaítélésének, éves programjának a Hivatalos Közlönyben való 

közzétételéért. 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 

Törvényességét véleményezte 

Paul Cosma 

JEGYZŐ
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

  2731/09.02.2018. sz.  

VI/D/1 akta 

 

 

INDOKOLÁS 

Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves 

programjának jóváhagyásáról, a 2018. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és 

szociális ellátás területén 

 

A Maros Megyei Tanácsnak, a Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyására 

vonatkozó, Határozatával megállapították a 2018. évi, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági 

tevékenységek és szociális ellátás területeknek, a finanszírozási szerződéseinek szánt alapokat. 

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 éves programot a nem visszatérítendő finanszírozásoknak az odaítélésére, amelyet 

Románia Hivatalos Közlönyének a IV. részébe. 

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 odaítélésének a programjának, nem kötelezi a finanszírozó hatóságot arra, hogy 

elvégezze az illető szelektálási eljárást. 

A fennebb említett jogszabályok alkalmazásába, a 2018. évre, a jelen határozattervezettel, 

javasoltatik Maros Megyének az általános költségvetéséből a finanszírozásoknak az odaítélésének 

az éves programjának a jóváhagyását, egyetlen szesszióba, kivétel a szociális támogatásnak a 

területe, amelynek két szessziónak a programállását javasolják. 

Figyelembe véve a fentebbieket, alávetjük jóváhagyásra, a Maros megye általános költségvetéséből, 

a nem visszatérítendő finanszírozásoknak, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és 

szociális ellátás területén való odaítélésének, a 2018. évre szóló, éves programjának a 

jóváhagyására vonatkozó határozattervezetet, 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 

HUMÁNERŐFORRÁS SZOLGÁLAT 

 

  2732/09.02.2018. sz. 

II.22 akta 

 

SZAKJELENTÉS 

Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves 

programjának jóváhagyásáról, a 2018. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és 

szociális ellátás területén, határozattervezethez 

 

Az utólag módosított és kiegészített, az általános érdekű nonprofit tevékenységeknek kiutalt, 

közalapokból nem visszatérítendő finanszírozásoknak a rendszerére vonatkozó 350/2005. sz. 

Törvény, képezi ezeknek a nem visszatérítendő finanszírozásoknak, az odaítélésének, az 

eljárásának, a lebonyolításának az általános keretét. 

A Maros Megyei Tanácsnak, a Maros Megye 2018. évi általános költségvetésének a jóváhagyására 

vonatkozó, Határozatával megállapították a 2018. évi, nem visszatérítendő finanszírozási 

szerződéseknek szánt alapokat a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és szociális 

ellátás területeknek. 

Az előbb említett normatív keret kiegészítődik minden területre jellemző jogszabállyal, amint 

következnek: 

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

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

 Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, a Romániában elismert vallási 

felekezetekhez tartózó felekezeti egységek egyes pénzügyi támogatási formáinak a 

megállapítására vonatkozó 82/2001. sz. Kormányrendelet, valamint az utólagos 

módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt, 82/2001. sz. Kormányrendelet 

alkalmazásának a módszertani normáinak a jóváhagyásár vonatkozó 1470/2002. sz. 

Kormányhatározat; 

 Az utólag módosított, a megyei és a Bukarest municípiumi sport ágazati egyesületeinek és a 

magánjogú sportklubok pályázatainak a közalapokból való, nem visszatérítendő, 

finanszírozásra vonatkozó 130/2006. sz. Nemzeti Sportügynökség Elnöki Rendelet; 

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

 A szociális támogatási egységeket létrehozó és ügykezelő, jogi személyiséggel rendelkező 

román egyesületeknek és alapítványoknak nyújtott szubvenciók odaítélésére vonatkozó 

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

előírásainak, az alkalmazásának a metodológiai normáinak a jóváhagyására vonatkozó 

1153/2001. sz. Kormányhatározat, 

A 350/2005. sz. Törvény 6. cikkely előírásainak megfelelően, a pályázat kiválasztási eljárás a 

következő szakaszokat foglalja magába: 

 a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének az éves programjának a közzététele; 
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 a részvételi hirdetménynek a közzététele; 

 a jelentkezők feliratkozása; 

 a dokumentációk megküldése; 

 a pályázat javaslatok bemutatása; 

 a műszaki és pénzügyi képességre vonatkozó feltételek megválaszthatóságának, 

beiktatásának és teljesítésének az ellenőrzése; 

 a pályázat javaslatok kiértékelése; 

 az eredmények közlése; 

 a nem visszatérítendő finanszírozási szerződés vagy szerződéseknek a megkötése; 

 a nem visszatérítendő finanszírozási szerződés vagy szerződéseknek, az odaítélésének a 

hirdetményének a közzététele. 

Ezek szerint, a 350/2005. sz. Törvény 15. cikkely rendelkezéseinek értelmébe, a finanszírozó 

hatóságok meghatároznak egy saját éves programot a nem visszatérítendő finanszírozások 

odaítélésével kapcsolatba, amelyet közzétesznek Románia Hivatalos Közlönyének a VI. Részében. 

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 odaítélésének a programjának, nem kötelezi a finanszírozó hatóságot arra, hogy 

elvégezze az illető szelektálási eljárást. 

A fennebb említett jogszabályok alkalmazásába a jelen határozattervezettel, javasolják Maros 

Megyének az általános költségvetéséből a finanszírozásoknak az odaítélésének az éves 

programjának a jóváhagyását, egyetlen szesszióba, kivétel a szociális támogatásnak a területe, 

amelynek két szesszió van beütemezve. 

Tekintettel, a Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások 

odaítélésének éves programjának jóváhagyásáról, a 2018. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági 

tevékenységek és szociális ellátás területén, 2731/09.02.2018. sz. indokolásra és tekintettel, az 

utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 215/2001. sz. helyi közigazgatási 

törvényben előírt törvényes hatáskörre, úgy értékeljük, hogy teljesülnek a törvényesség feltételei 

ennek a határozattervezetnek a jóváhagyásra való előterjesztéséhez. 

 

SZOLGÁLATVEZETŐ 

Elena Popa 

 

 

 

 

Készítette: Elena Popa szolgálatvezető /2pld. 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG 

JOGÜGYI SZOLGÁLAT 

 

 2744/09.02.2018. sz. 

VI/D/1 akta 

 

 

 

JELENTÉS 

Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének éves 

programjának jóváhagyásáról, a 2018. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és 

szociális ellátás területén, határozattervezethez 

 

Elemezve, a Maros Megyei Tanács Elnöke által, a 2731/09.02.2018. sz. Indokolásával 

kezdeményezett határozattervezetet és a Humánerőforrás Szolgálatnak a 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 általános érdekeltségű nonprofit tevékenységekre kiutalt közalapokból való nem visszatérítendő 

finanszírozások rendszerére vonatkozó 350/2005. sz. Törvény 1. cikkely előírásainak értelmébe, 

ennek a jogszabálynak a „(…) célja a közalapokból való nem visszatérítendő finanszírozási 

szerződések odaítélésének, az elveinek, általános keretének és eljárásának a megállapítása, 

valamint a nem visszatérítendő finanszírozási szerződéseknek az odaítéléséi eljárását alkalmazó 

finanszírozó hatóságoknak, az aktáinak vagy rendelkezéseinek a megtámadási lehetőségeinek a 

megállapítása”. 

Ugyanannak a jogszabálynak a 2. cikkely „b” betű rendelkezéseihez viszonyítva, a Maros Megyei 

Tanácsnak finanszírozó hatóság minősége van, amelynek értelmébe, a 4. cikkely által előírt elvek 

betartásának érdekébe – amelyek a nem visszatérítendő finanszírozások szerződéseinek, az 

odaítélésének az alapjain helyezkednek el, ezért ráhárul a pályázat kiválasztási eljárásnak, a 

kivitelezésének a kötelessége, úgy ahogy az le van írva a fent említett törvénynek a 6. cikkelyében. 

Ugyanakkor, az utólag módosított és kiegészített 350/2005. sz. Törvény 15. cikkely (1) bekezdés 

rendelkezései, megkövetelik a finanszírozó hatóság által való megállapítását egy saját éves 

programnak a nem visszatérítendő finanszírozásoknak az odaítélésére vonatkozóan, törvényes 

körülmények között, amelyet közzétesznek a Románia Hivatalos Közlönyének a VI. Részében, a 

finanszírozó hatóságnak a saját költségvetésének a jóváhagyásától legtöbb 30 napon belül. 

A területek, amelyekre nem visszatérítendő finanszírozásnak az odaítélését írták elő, azok, 

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

közigazgatási törvény 91. cikkely (5) bekezdés, valamint az ideeső specifikus törvény tartalmazza. 

Ugyanakkor megjegyezzük, hogy a határozattervezetet, az utólag módosított és kiegészített, a 

jogszabályoknak, a kidolgozásának a törvényhozási technikai normáira vonatkozó 24/2000. sz. 
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Törvény 30. cikkelyével összevetve, a 6. cikkely (3) bekezdéshez viszonyítva, a 80-82. 

cikkelyeinek, az előírásainak a betartásával készítették el. 

Az fent bemutatott érvek szempontjából, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt 

215/2001. Törvény 91. cikkely (1) bekezdés „f” betű előírásaira vonatkoztatva úgy értékeljük, hogy 

a Maros megye általános költségvetéséből, a nem visszatérítendő finanszírozások odaítélésének 

éves programjának jóváhagyásáról, a 2018. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági 

tevékenységek és szociális ellátás területén, határozattervezetet, alá lehet vetni megvitatásra és 

jóváhagyásra a Maros Megyei Tanács plénumának. 

 

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ 

Genica Nemeş 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Készítette: Buta Ramona Alina  

Ellenőrizte: Adriana Farkas – Szolgálatvezető  
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