MAROS MEGYEI TANÁCS
2017. május 25.-i
76. számú HATÁROZAT
Azon tevékenységek megállapításáról, amelyeket az Ifjúsági alapból fognak finanszírozni a 2017.
évben
A Maros Megyei Tanács,
Látva a Jogügyi és Közigazgatási Igazgatóság 10.116/18.05.2017. sz. indokolását, a Maros megyei
ifjúságért megyei alapítványokkal és az ifjúsági és ifjúságért nem kormányzati szervezetekkel való
tanácskozásának alkalmával íródott 9155/05.05.2017. sz. Jegyzőkönyvet, valamint a
szakbizottságoknak a véleményezéseit,
Figyelembe véve, a Maros megye általános költségvetéséből, a 2017. évre, a nem visszatérítendő
finanszírozások odaítélésének éves programjának jóváhagyására, a kultúra, felekezetek, sport,
ifjúsági tevékenységek és szociális ellátás területén, 51/2017. sz. és a 2017. évre, Maros Megye
általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében
beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására
vonatkozó 62/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozatokat, valamint a 9686/2017, 9687/2017,
9688/2017, 9689/2017 sz. alatt iktatott, az ifjúsági és ifjúságért nem kormányzati szervezetek
javaslatait,
Tekintettel az utólag módosított és kiegészített 350/2006. sz. Ifjúsági törvény 28 cikkelyének az
előírásaira,
Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó
215/2001. sz. Törvény 97. cikkelyének (1) bekezdésének alapján,
határoz:
1. cikkely Jóváhagyja a tevékenységeket, amelyeket a 2017. évi Ifjúsági alapból fognak
finanszírozni, a jelen határozat szerves részét képező melléklet szerint.
2. cikkely A jelen határozatot közlik a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a Humánerőforrás
Szolgálatával, amely felel az ifjúság területén, a megyei érdekeltségű nonprofit tevékenységekre,
2017. évben Maros Megye saját költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozások
odaítélésének, a kiválasztási szessziójának, az elindításához szükséges dokumentációk
összeállításáért.

ELNÖK
Péter Ferenc

Ellen jegyzi
JEGYZŐ
Paul Cosma
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MAROS MEGYEI TANÁCS
JOGÜGYI ÉS KÖZIGAZGATÁSI IGAZGATÓSÁG
JOGÜGYI SZOLGÁLAT
10.116/18.05.2017 sz.
VI/A/3 akta
INDOKOLÁS
Azon tevékenységek megállapításáról, amelyeket az Ifjúsági alapból fognak finanszírozni a 2017.
évben
Az utólagosan módosított és kiegészített 350/2006. sz. Ifjúsági törvény szabályozza a jogi keretet,
amely szükséges a 14 és 35 év közötti fiatalok társadalmi és szakmai integrálódásához szükséges
körülmények biztosításához, a szükségleteiknek és törekvéseiknek megfelelően.
Ennek a jogszabálynak a 10. cikkely és a 28. cikkely (2) bekezdése meghatározza a megyei
tanácsoknak a feladataként, az ifjúsági tevékenységek támogatásának és ezeknek a helyi szinten
való lebonyolításához szükséges megfelelő keret biztosításának a kötelezettségét.
Eszerint, a 350/2006. sz. Törvény 28. cikkelyének előírásainak értelmébe, a Maros Megye 2017. évi
általános költségvetésének a jóváhagyásáról szóló 31/2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozattal,
a megyei közhatóság létrehozta az Ifjúsági Alapot 100.000 lej értékben, az ifjúsági és ifjúságnak
nem kormányzati szervezetek ifjúsági tevékenységeinek, valamint egyes helyi érdekeltségű ifjúsági
tevékenységek finanszírozásának érdekébe.
A 350/2006. sz. Ifjúsági törvény által meghatározott eljárási lépések megvalósításának érdekébe,
azaz, az Ifjúsági alapból finanszírozott tevékenységek meghatározása, a közigazgatási területi
egység területén létező, az ifjúságért megyei alapítványokkal és az ifjúsági és ifjúságért nem
kormányzati szervezetekkel való konzultálással, a Maros Megyei Tanács 2017. május 04-én
megszervezett egy találkozót 19 ifjúsági és ifjúságért nem kormányzati szervezet képviselőivel.
A találkozón résztvevő ifjúsági és ifjúságért nem kormányzati szervezetek képviselőivel tartott
beszélgetések kiindulópontját, a 2015-2020-as periódus ifjúsági politika terén a nemzeti stratégia
jóváhagyására vonatkozó 24/2015. sz. Kormány Határozat képezte, azzal a megjegyzéssel, hogy a
Megyei Tanács által elkülönített összeget olyan ifjúsági tevékenységekre használják, amelyekbe ne
legyenek belefoglalva kulturális és sport tevékenységek, ezen tevékenységeket lehet finanszírozni, a
kultúra területén, valamint a sport területén kiosztott, a nem visszatérítendő finanszírozások éves
programjának keretében.
A 2015-2020-as periódus ifjúsági politika terén a nemzeti stratégia általános célkitűzéseiből
kiindulva, amely a fiataloknak, az ország gazdasági, szociális, oktatási, kulturális és politikai
életében való aktív részvételének a támogatásából áll, egyenlő lehetőségeket biztosítva az
oktatáshoz, foglalkoztatáshoz és tisztességes életkörülményekhez való hozzáférés érdekébe,
különös figyelemmel azokra a serdülőkre és fiatalokra akik, különböző okokból, kevesebb
lehetőségekkel rendelkeznek, ezen konzultációk következtében, valamint figyelembe véve az
érdeklődési köröket, a célkitűzéseket és a cselekvési irányt, amelyeket tartalmaz a Nemzeti
stratégia, javasoljuk a 2017. évre létrehozott ifjúsági alapból való finanszírozását a jelen
határozattervezet szerves részét képező mellékletbe foglalt tevékenységeknek.
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A bemutatottakkal szembe, javasoljuk megvitatásra és jóváhagyásra a 2017. évben az Ifjúsági
alapból való finanszírozott tevékenységek meghatározását, a mellékelt határozattervezet szerint.

ELNÖK

VÉGREHAJTÓ IGAZGATÓ

Péter Ferenc

Genica Nemeş

Készítette: Szoverfi Gabriella / 29.05.2017/ 2 pld.
Ellenőrizte: Adriana Farkas – Szolgálatvezető
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