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MAROS MEGYEI TANÁCS 

 

2017. május 25.-i 

82. 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 vonatkozó 62/27.04.2017. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat módosításáról 

 

A Maros Megyei Tanács, 

Elemezve a Humánerőforrás Szolgálat a 2017. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem 

visszatérítendő finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és 

dokumentációk elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozó 62/27.04.2017. 

sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosításáról szóló határozattervezet 10.120/18.05.2017. sz. 

indokolását, 

Tekintettel a Maros Megyei Könyvtár 356/17.05.2017. sz. közleményére, Pop Monica asszony 

9283/08.05.2017. sz. kérelmére, valamint a szakbizottságok véleményezéseire, 

Az utólag módosított és kiegészített, általános érdekű nonprofit tevékenységek, a közalapokból 

elkülönített, nem visszatérítendő finanszírozásainak a rendjére vonatkozó 350/2005. sz. Törvény, 

valamint az utólag módosított és kiegészített kulturális programok, pályázatok és tevékenységek 

finanszírozási rendszerének feljavítására vonatkozó 51/1998. sz. Kormány Rendelet előírásainak a 

betartásával, 

Az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel újraközölt a helyi közigazgatásra vonatkozó 

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

határoz: 

I. cikkely A 2017. évre, Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő 

finanszírozási szerződések odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk 

elbírálási és kiválasztási bizottságainak a létrehozására vonatkozó 62/27.04.2017. sz. Maros Megyei 

Tanács Határozat melléklete módosul és a jelen határozat szerves részét képező melléklettel 

helyettesítik. 

II. cikkely A jelen határozatot közlik: a Maros Megyei Tanács szakapparátusának a 

Humánerőforrás Szolgálatával és az I. cikkely szerint tagnak, valamint bizottsági titkárnak 

kinevezett személyeknek, akik felelnek a végrehajtásáért. 

 

 

ELNÖK               Ellen jegyzi 

Péter Ferenc                                                                                JEGYZŐ  

                                                 Paul Cosma                                                                   
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 

 10.120/18.05.2017 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 vonatkozó 62/27.04.2017. sz. Maros Megyei Tanács 

Határozat módosításához 

 

A 62/27.04.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat mellékletével jóváhagyták a 2017. évre, 

Maros Megye általános költségvetéséből, nem visszatérítendő finanszírozási szerződések 

odaítélésének érdekében beküldött pályázatok és dokumentációk elbírálási és kiválasztási 

bizottságainak az összetételét. 

A 9283/08.05.2017. belső jegyzékkel Monica Pop asszony, aki a Jogügyi és Közigazgatási 

Igazgatóság Kancellária Osztályának keretében felső szakmai fokozatú, I. besorolású, tanácsadó, 

mint a „Közhasznú sporttevékenységek” terén létrejött bizottság kinevezett titkára, kérvényezte a 

helyettesítését ebből a minőségből. 

Ugyanúgy, a „kulturális tervezetek és tevékenységek” terén létrehozott bizottság keretében az egyik 

személy, külső szakértő, a Maros Megyei Könyvtár alkalmazottja, akit kineveztek a „kulturális 

tervezetek és tevékenységek” terén létrehozott bizottság keretébe, következik, hogy szülési 

szabadságra menjen, tény, amiért javasolják a helyettesítését egy másik taggal, aki ugyanannak az 

intézménynek az alkalmazottja. 

Következésképpen, szükség van a Maros Megyei Tanács 62/2017. sz. Határozatával jóváhagyott 

bizottság összetételének a módosítása. 

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 

62/27.04.2017. sz. Maros Megyei Tanács Határozat módosítására vonatkozó határozattervezetet. 

 

 

ELNÖK 

Péter Ferenc 

 
 
 
 

 

 

 

 

Készítette: Elena Popa, szolgálatvezető/2. pld. 
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