
 

 

2020. december 31.-i 

66-os számú HATÁROZAT 

a polgármester 2020.12.22/314-es, Nagyernye község 2020-as évi költségvetésének kiigazítására 

vonatkozó rendelkezésének érvényesítéséről. 

 
Nagyernye község tanácsa a 2020.12.31-i soros ülésén, figyelembe véve: 

- Nagyernye község polgármesterének 2020.12.24/12248 számú jóváhagyó beszámolóját, a pénzügyi-

könyvelési ügyosztály 2020.12.24/12249-es szakjelentését valamint a szakbizottságok 

2020.12.31/12442 számú jóváhagyó jelentéseit, 

- Nagyernye község polgármesterének 2020.12.22/314-es, Nagyernye község helyi költségvetése 2020 

évre vonatkozó kiigazításáról szóló rendeletét,  

- a 2006. évi 273-as, utólag módosított és kiegészített helyi közpénzügyi törvény 19. cikkelye (2) 

bekezdése, 20. cikkelye (1) bekezdése c) betűje, 49 cikkelye (5) bekezdése és a 82 cikkelye előírásait, 

- a 2020. 01.06/5-ös, a 2020. évi állami költségvetési törvény előírásait, 

- a 2020.12.17/1100-es, a kormány rendelkezésére álló, 2020. évi költségvetési tartalékalapból bizonyos 

összegeknek a helyi közigazgatási egységeknek való kiutalására vonatkozó Kormányhatározat 

rendelkezéseit,  

- a 2000/24-es, a normatív iratok kibocsátásához szükséges jogi normákra vonatkozó, utólag módosított 

és kiegészített törvény rendelkezéseit, 

a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 2019. évi 57-es számú Sürgősségi Kormányrendelet 129. 

cikkelye (2). bekezdésének b) betűje, összefüggésben a (4) bekezdés a) betűjével, valamint a 196. 

cikkely (1). bekezdésének a) betűje előírásainak alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1.cikkely. Érvényesítik Nagyernye község polgármesterének 2020.12.22/314-es, Nagyernye község 

helyi költségvetésének a 2020 évre vonatkozó kiigazításáról szóló rendeletét, amellyel kiigazították 

Nagyernye község helyi költségvetését 2020-ra 10.790.000 lejjel az összbevételeknél, illetve 14.237.000 

lejjel az összkiadásoknál, 6.538.000 lejben állapították meg a működési költségvetést az 

összbevételeknél, 6.538.000 lejben az összkiadásoknál, 4.252.000 lejben állapították meg a fejlesztési 

költségvetést az összbevételeknél, 7.699.000 lejben az összkiadásoknál, jóváhagyták a saját 

költségvetést és támogatásokat – a bevételeknél 2.000 lejben illetve a kiadásoknál 2.000 lejben, a 

működési résznél, a jelen határozat részét képező mellékletnek megfelelően.  

2.cikkely. Jelen határozatot a pénzügyi-könyvelési ügyosztály hajtja végre. 

3.cikkely. Jelen határozatot a község főjegyzője közli a Maros Megye Prefektúrával, Nagyernye 

polgármesterével valamint a pénzügyi-könyvelési ügyosztállyal. 
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