
 

2020. december 8.-i 

62-es számú HATÁROZAT 

Nagyernye község költségvetésének kiigazításáról 2020-ra 

 
Nagyernye község tanácsa a 2020. 12.08-i soros ülésén, figyelembe véve : 

- Nagyernye polgármesterének kezdeményezői minőségében tett 2020. 11.27/11411 számú jóváhagyó 

beszámolóját, a 2020. 11.27/11412-es szakjelentést, amellyel a pénzügyi-könyvelési ügyosztály 

javasolja Nagyernye község 2020-as kiigazított költségvetésének elfogadását, valamint a 

szakbizottságok 2020.121.08/11617 számú jóváhagyó jelentéseit, 

- a 2006. évi 273-as, utólag módosított és kiegészített helyi közpénzügyi törvény 19. cikkelye (1) 

bekezdése a) betűje és (2) bekezdése, 36. cikkelye (1) bekezdése, 45 cikkelye (1) és (2) bekezdései, a 48 

cikkely, a 49. cikkely és a 82. cikkely előírásait, 

- a 2020. évi 5-ös 2020. évi állami költségvetési törvény előírásait, 

- a 2020.09.10/758-as Kormányhatározat rendelkezéseit, amelyek értelmében a kormány rendelkezésére 

álló, 2020. évi költségvetési tartalékalapból kiutalnak bizonyos összegeket a helyi közigazgatási 

egységeknek,  

- a 2003. évi 52-es, a közigazgatásban a döntéshozatal átláthatóságára vonatkozó törvény 7. cikkelye 

(13) bekezdésének előírásait,  

a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019. évi 57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet 129 

cikkelye (2). bekezdésének b) betűje előírásai alapján, összefüggésben a (4). bekezdés a) betűjének, a 

136. cikkely (8). bekezdésének és a 196. cikkelye (1). bekezdésének a) betűje előírásaival  

 

ELHATÁROZZA: 

 

1.cikkely (1). Nagyernye község költségvetését 2020-ra 10.690.000 lejjel igazítják ki az összbevételnél 

és 14.137.000 lejjel az összkiadásnál, az 1 és 3 mellékleteknek megfelelően.  

 (2). A költségvetés a Működési résznél 6.438.000 lej az összbevételnél és 6.438.000 lej az 

összkiadásnál. 

(3). A költségvetés a Fejlesztési résznél 4.252.000 lej az összbevételnél és 7.699.000 az 

összkiadásnál. 

(4). Jóváhagyják a saját költségvetést valamint a támogatásokat, a bevételek esetében 2.000 lejt, 

a kiadások esetében 2.000 lejt, a működési résznél. 

2.cikkely. Módosítják a beruházási jegyzéket, a 2 mellékletnek megfelelően. 

3.cikkely. Az 1, 2 és 3-as mellékletek jelen határozat részét képezik.  

4.cikkely. Jelen határozat végrehajtásával a pénzügyi-könyvelési ügyosztályt bízzák meg.  

5.cikkely. Jelen határozatot Nagyernye község főjegyzője közli a Maros Megyei Prefektúrával, 

Nagyernye község polgármesterével, valamint a  pénzügyi-könyvelési ügyosztállyal.  

ÜLÉSELNÖK                                                                                                                     Ellenjegyzi 

MOLNÁR Attila                                      FŐJEGYZŐ 

                                             HOCHBAUER Mihály 

 

 

Jelen határozatot a hivatalban levő 15 tanácsos közül a jelen levő 14 tanácsos 2020. 12.08-án fogadta el 

14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 
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