
                                                                           KÖNYVÉSZET 

a Nemzetközi Támogatású Projektek Közszolgálat alárendeltségébe tartozó Nemzetközi 

Támogatású Projektek Osztály keretében ideiglenesen megüresedett szakfelügyelői 

végrehajtói szerződéses állások elfoglalásához  

1. Románia Alkotmánya, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

2. A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019/57-es számú sürgősségi  

kormányrendelet VI. részének I. és III. címe,   az utólagos módosításokkal és 

kiegészítésekkel;  

3. A megkülönböztetés minden formájának megelőzésére és szankcionálására vonatkozó 

2000/137-es számú kormányrendelet, a 2014. március 7-i 166-os számú Románia 

Hivatalos Közlönyében újraközölve; 

4. A férfiak és nők közötti esélyegyenlőségre és bánásmódra vonatkozó 2002/202-es számú 

törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

5. A 2015/40-es számú sürgősségi kormányrendelet  az európai alapok pénzügyi 

gazdálkodásáról a 2014–2020-as programozási időszakban; 

6. 2016-os évi 93-as számú kormányhatározat a 2014-2020-as programálási időszakot illető 

európai alapok pénzügyi gazdálkodására vonatkozó 2015/40-es számú sürgősségi 

kormányrendelet előírásai alkalmazási módszertani normáinak jóváhagyására; 

7. 2015-ös évi 399-es számú határozat, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, a Szociális 

Alap és a Kohéziós Alap 2014-2020 révén finanszírozott műveletek során felmerült 

kiadások támogathatósági szabályairól.  
 

Megjegyzés: a könyvészetben említett jogszabályokat tanulmányozzák, az utólagos 

módosításokkal és frissítésekkel együtt. 

 

 SOÓS ZOLTÁN 

                                                                   POLGÁRMESTER 

  

                                                                           

  



TEMATIKA 

 a Nemzetközi Támogatású Projektek Közszolgálat alárendeltségébe tartozó Nemzetközi 

Támogatású Projektek Osztály keretében ideiglenesen megüresedett szakfelügyelői 

végrehajtói szerződéses állások elfoglalásához  

1. Köztisztségre vonatkozó szabályozások; 

2. Közigazgatásra vonatkozó szabályozások;  

3. Az emberi méltóság tiszteletben tartására, az emberi jogok és alapvető szabadságok 

védelmére, a gyűlöletre és a hátrányos megkülönböztetésre való uszítás megelőzésére és 

leküzdésére vonatkozó szabályozások; 

4. Az európai alapok pénzügyi gazdálkodására vonatkozó szabályozások; 

5. Az Európai Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap és a Kohéziós Alap 

révén finanszírozott műveletek során felmerült kiadások támogathatósági szabályaira 

vonatkozó szabályozások; 

6. Az Európai Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra, a Kohéziós 

Alapra, az Európai Mezőgazdasági Fejlesztési Alapra, az Európai Tengerügyi és 

Halászati Alapra vonatkozó szabályozások, valamint egyes olyan általános rendelkezések 

meghozatalára vonatkozó szabályozások, amelyek az Európai Szociális Alapra, az 

Európai Tengerügyi és Halászati Alapra, valamint a Tanács 2006/1083-as számú   

Szabályzatának (CE) hatályon kívül helyezésére vonatkoznak.   

 

 SOÓS  ZOLTÁN 

 POLGÁRMESTER 


