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2017. április 27.-i 

62. számú HATÁROZAT 

A 2017. 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, 

Figyelembe véve a 2017. évi Maros Megye általános költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 

31/30.03.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat előírásait, 

Elemezve a Humánerőforrás Szolgálat 8165/21.04.2017. sz. Indokolását a 2017. évre, Maros 

Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének 

érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és kiválasztási bizottságainak a 

létrehozására vonatkozó határozattervezethez, valamint a szakbizottságok véleményezéseit, 

Az utólag módosított és kiegészített általános érdekű nonprofit tevékenységekre, közalapokból 

elkülönített, nem visszatérítendő finanszírozások rendjére vonatkozó 350/2005. sz. Törvény 5. 

cikkelyének rendelkezései szerint, 

Figyelembe véve az utólag módosított és kiegészített kulturális programok, pályázatok és 

tevékenységek finanszírozási rendszerének feljavítására vonatkozó 51/1998. sz. Kormány Rendelet 

12. cikkelyének az előírásait, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

határoz: 

1. cikkely (1) Jóváhagyja a Maros Megye általános költségvetéséből a kultúra, felekezetek, sport, 

ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén, 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 kulturális programok és pályázatok finanszírozási rendszerének a feljavítására vonatkozó 

51/1998. sz. Kormány Határozat módosítására és kiegészítésére vonatkozó 2/2008. sz. Kormány 

Határozat 12. cikkelyének (5) bekezdésének előírásainak az alkalmazásában, 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               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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 8165/21.04.2017 sz. 

VI D/1 akta 

 

INDOKOLÁS 

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

szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és 

kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozóan 

 

A 2017. évi Maros Megye általános költségvetésének a jóváhagyására vonatkozó 31/30.03.2017. sz. 

Maros Megyei Tanács Határozattal megállapították a nem visszatérítendő finanszírozási 

szerződésekre szánt alapokat, a 2017. évre, a kultúra, felekezetek, sport, ifjúsági tevékenységek és 

szociális ellátás területén. 

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. 

A kulturális programoknak, pályázatoknak és tevékenységeknek, ennek a bizottságnak a létrehozása 

az 51/1998. sz. Kormány Rendelet 12. cikkelyének az előírásainak a betartásával történik, a 

területen minimum 3 éves gyakorlattal rendelkező szakemberek megnevezésével. 

Megjegyzendő a tény, hogy az utólagosan módosított és kiegészített 245/2001. sz. Törvénnyel 

jóváhagyott 51/1998. sz. Kormány Rendelet 12. cikkelyének (5) bekezdésének rendelkezései 

szerint, a bizottság tagjainak a névsorát csak a kiválasztási szesszió vége után hozzák 

köztudomásra. 

Figyelembe véve a fennebbieket javasoljuk jóváhagyásra a 2017. 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 

 
 
 
Készítette:  

Elena Popa, szolgálatvezető/2. pld. 
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