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A Maros Megyei Tanács elkezdi a Nemet mondunk a korrupcióra 

projekt megvalósítását 

 
A Maros Megyei Tanács az Adminisztratív Kapacitás Fejlesztése Operatív Program keretében nyert 

támogatást a 2016-2020 közötti Országos Korrupcióellenes Stratégia gyakorlatba ültetésére.   

A projekt fő célkitűzése kialakítani és hatékonyabbá tenni a Maros Megyei Tanács korrupció 

megelőzését és visszaszorítását célzó intézkedéseit a helyi közigazgatás területén, javítani az 

integritást az intézmény teljesítményének növelése érdekében, átláthatóbbá tenni a döntéshozatali 

eljárásokat a nagyközönség elvárásainak megfelelően.  

A projekt specifikus célkitűzései: 

 A 2016-2020 közötti Országos Korrupcióellenes Stratégia, illetve a korrupciós kockázatok és 

veszélyforrások azonosítására kidolgozott módszertan gyakorlatba ültetése 

 A Maros Megyei Tanács és az alárendelt intézményekben dolgozó alkalmazottak 

képzése, hogy alkalmazni tudják az etikára, integritásra és döntéshozatalra 

vonatkozó előírásokat a korrupció megelőzése és visszaszorítása érdekében 

 A lakosság tájékoztatása arról, hogy milyen szerepük van a korrupciós cselekedetek 

leleplezésében és megelőzésében: TV spot bejátszása, 1000 szórólap kiosztása, 150 

plakát kihelyezése, a projekthez kapcsolódó információk közzététele a Maros Megyei 

Tanács honlapján és közösségi oldalain. 

A projekt várt eredményei: olyan eljárások és monitoring eszközök elfogadása a Maros 

Megyei Tanács szintjén, amelyek lehetővé teszik a korrupciós cselekedetek kockázati 

tényezőinek azonosítását, illetve amelyek hozzájárulnak a korrupció megelőzéséhez és 

visszaszorításához; olyan intézkedések gyakorlatba ültetése, amelyek az integritásra 

vonatkozó szabványok alkalmazását segítik a Maros Megyei Tanács szintjén; a Maros Megyei 

Tanács alkalmazottai képesítést kapnak arról, hogy kiképezték őket a korrupció 

megelőzése, az átláthatóság, etika és integritás témakörében.  
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Összesen 180 személy fog képzésben részesülni:  

- a megyei tanács alkalmazottai: 101 közalkalmazott, az elnöki kabinet 4 tagja 

- a megyei tanácsosok: 35 személy (köztük a megyei tanács elnöke és két alelnöke) 

- az alárendelt intézmények alkalmazottai: 20 menedzser, 20 alkalmazott, akik ezentúl az 

etikai tanácsadó feladatait kell ellássák 

A projekt összköltsége 399.841,20 lej, amelyből 7,996.83 lej a megyei tanács önrésze.  

A projekt megvalósítási ideje: 16 hónap. 
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Maros Megyei Tanács 


