
 

A Nemzetközi Finanszírozású Projektek Osztálya keretében működő Nemzetközi 

finanszírozású projektek gyakorlatba ültetésével megbízott részlegen 

meghatározott időre megüresedett szerződéses végrehajtó tisztség betöltésére 

kiírt versenyvizsga 

KÖNYVÉSZETE 

 

 

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

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

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

és kiegészítésekkel;  

3. A valamennyi diszkriminálási forma megelőzésére és büntetésére vonatkozó 

137/2000. számú törvény, a 2014. március 7-i 166-os számú Hivatalos Közlönyben 

újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel; 

4. A nők és férfiak közötti esélyegyenlőségre és egyenlő bánásmódra vonatkozó 

202/2002. számú törvény, újraközölve, az utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel;  

5. A 2014–2020-as előjegyzési időszakra vonatkozó, az európai alapok pénzügyi 

kezelésére vonatkozó 40/2015. számú sürgősségi rendelet; 

6. A 2014–2020-as előjegyzési időszakra vonatkozó, az európai alapok pénzügyi 

kezelésére vonatkozó 40/2015. számú sürgősségi rendelet előírásai alkalmazási 

metodológiáját jóváhagyó 93/2016. számú kormányhatározat; 

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

2014–2020 által finanszírozott műveletek során felmerült kiadásokra vonatkozó 

jogosultsági szabályokra vonatkozó 399/2015. számú határozat; 

8. A közalapokból finanszírozott beruházási célkitűzések/projektek műszaki-gazdasági 

dokumentációinak kidolgozási szakaszaira és keret-tartalmára vonatkozó 907/2016. 

számú határozat; 

9. Az építkezések átvételét célzó szabályzat jóváhagyására vonatkozó 273/1994. 

számú határozat; 

10. Az építkezések átvételét célzó szabályzat jóváhagyására vonatkozó 273/1994. 

számú kormányhatározatot módosító 343/2017. számú határozat; 

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

Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és 

Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapításáról, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az 

Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések 

megállapításáról és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 

2013. december 17-i 1303/2013/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet. 

 

Megjegyzés: tanulmányozandók a könyvészetben megjelölt jogszabályok, az összes 

későbbi módosítással és időszerűsítéssel.  

 

SOÓS ZOLTÁN polgármester 

 



 

 

A Nemzetközi Finanszírozású Projektek Osztálya keretében működő Nemzetközi 

finanszírozású projektek gyakorlatba ültetésével megbízott részlegen 

meghatározott időre megüresedett szerződéses végrehajtó tisztség betöltésére 

kiírt versenyvizsga 

TEMATIKÁJA 

 

 

1. A köztisztségre vonatkozó szabályozások;  

2. A közigazgatásra vonatkozó szabályozások; 

3. Az emberi méltóságra, az emberi jogok és alapvető szabadságok védelmére, a 

gyűlöletre szítás és a diszkriminálás megelőzésére és leküzdésére vonatkozó 

szabályozások; 

4. Az európai alapok pénzügyi kezelésére vonatkozó szabályozások; 

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

2014–2020 által finanszírozott műveletek során felmerült kiadásokra vonatkozó 

jogosultsági szabályokra vonatkozó szabályozások; 

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

Alapra, az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapra és az Európai Tengerügyi és 

Halászati Alapra vonatkozó közös rendelkezések megállapítására, az Európai 

Regionális Fejlesztési Alapra, az Európai Szociális Alapra és a Kohéziós Alapra és az 

Európai Tengerügyi és Halászati Alapra vonatkozó általános rendelkezések 

megállapítására és az 1083/2006/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezésére 

vonatkozó szabályozások; 

7. A közalapokból finanszírozott beruházási célkitűzések/projektek műszaki-gazdasági 

dokumentációinak kidolgozási szakaszaira és keret-tartalmára vonatkozó 

szabályozások; 

8. Az építkezések átvételére vonatkozó szabályozások. 

 

 

SOÓS ZOLTÁN polgármester 
 

 


