
 

2020. október 29.-i 

48-as számú HATÁROZAT 
a Nagyernye község helyi tanácsa szakbizottságai tagjainak a megválasztásáról 

 

 Nagyernye község (Maros megye) Tanácsa a 2020.10.29-i azonnali hatállyal összehívott 

rendkívüli ülésén, tekintettel:  

 - Siklodi Csongor helyi tanácsos 2020.10.28/10244-es számú beszámolójára, a helyi 

közigazgatási, kommunikációs, titkári, engedélyezési és gazdasági ellenőrzési ügyosztály 

2020.10.28/10245-ös számú beszámolójára, 

 - Maros megye prefektusa 2020.10.27/416-os számú, Nagyernye község tanácsának 

2020.10.26-i dátummal való törvényes megalakulására vonatkozó rendeletének előírásaira, 

 - a Helyi Tanácsnak a Nagyernye község tanácsának 2020. március 31-i 23-as határozattal 

jóváhagyott Szervezési és Működési Szabályzata 18 cikkelyének rendelkezésére, 

 - A közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

ellátott 2019. évi 57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet 124. valamint 129. cikkelye 2. 

bekezdésének a) betűjére, 

 a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó, utólagos módosításokkal és kiegészítésekkel 

ellátott 2019. évi 57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet 196. cikkelye 1. bekezdésének a) betűje 

alapján  

ELHATÁROZZA 

 

 1 cikkely. A mandátum teljes idejére három szakbizottságot választ, amelyek összetétele a 

következő:  

 1. a Gazdasági-szociális, költségvetési-pénzügyi, köz- és magánterület-kezelő, 

mezőgazdasági, közgazdálkodási, ökológiai és környezetvédelmi, szolgáltatások és kereskedelem, 

hazai és külföldi gazdasági egységek, urbanisztikai és területrendezési, történelmi és műépítészeti 

műemlékek megőrzési szakbizottság: 

 -Márkos Pál – elnök 

 -Siklodi Csongor – titkár 

 -Molnár Attila – tag 

 -Máté Barna-Zénó – tag 

 -Serár Lóránd-Miklós – tag 

 2. Oktatásügyi, egészségügyi, kulturális, munkaügyi és szociális védelmi, sport és 

szórakozás, vallási felekezetek és kisebbségek problémáival foglalkozó, hazai és külföldi 

településekkel való együttműködési és testvérkapcsolatok kialakításáért felelős szakbizottság:  

 -Kali Gabriella – elnök 

 -Markos Monika-Piroska – titkár 

 -Vajda Imola-Éva – tag 

 -Gabor Mihály – tag 

 -Nagy Lajos – tag 

 3. Helyi közigazgatási, jogi, közrendészeti, emberi alapjogi szakbizottság: 

 -Molnar Sandor – elnök 

 -Ujfălian Ernő – titkár 

 -Bartus Ioan – tag 

 -Mihály Ioan – tag 
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 -Berekmeri Csaba – tag 

 2 cikkely. Jelen határozatot Nagyernye község főjegyzője közli a Maros Megyei 

Prefektúrával, Nagyernye község polgármesterével, valamint az 1. cikkelyben megnevezett 

személyekkel és a lakosság tudomására hozza a polgármesteri hivatal székhelyén történő 

kifüggesztésével és Nagyernye község hivatalos közlönyében való megjelentetésével.  

 

 

ÜLÉSELNÖK                                                                                      Ellenjegyzi  

MOLNÁR Attila                                                                                                               FŐJEGYZŐ 

                                                          HOCHBAUER Mihály 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jelen határozatot a hivatalban levő 15 tanácsos közül a jelen levő 15 tanácsos 2020.10.29-én fogadta el 15 igen 

szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

 

 

 

 

 

 


