
 

2020. december 8.-i 

59-es számú HATÁROZAT 

Nagyernye község csatlakozásáról bankkártya használatával az Országos Online Adó és Illeték-

átutalási Rendszerhez, valamint a banki jutalék megállapításának módozatáról. 

 
Nagyernye község tanácsa a 2020.12.08-i soros ülésén, figyelembe véve:  

- Nagyernye polgármesterének 2020. 11.25/11321 számú jóváhagyó beszámolóját, a pénzügyi-

könyvelési ügyosztály 2020.11.25/11322-es számú jelentését valamint a szakbizottságok 

2020.12.08/11617 számú jóváhagyó jelentéseit,  

- az országos elektronikus online fizetési rendszerre vonatkozó, utólag módosított és kiegészített 

2010.12.06/1235-ös Kormányhatározat 3, 5 és 10. cikkelye (2) bekezdésének b) betűje előírásait,  

- a Kommunikációs és Informatikai Minisztérium, a Belügyi- és Közigazgatási Minisztérium 

valamint a Közpénzügyi Minisztérium 168/14/95/2011 számú, az országos elektronikus online, 

bankkártyás fizetési rendszerre vonatkozó módszertani normáit tartalmazó közös rendeletének 2 

Fejezetében a 2.2.4. pont a) betű alatti rendelkezéseit,  

- a Kommunikációs és Informatikai Minisztérium 173/19.01.2011-es, az országos elektronikus 

online, bankkártyás fizetési rendszerre vonatkozó módszertani normákat jóváhagyó rendeleteit,  

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

106 cikkelye (3) bekezdése, 129 cikkelye (1), (2) bekezdésének b) betűje, (4) bekezdésének c) betűje, a 

139. cikkely valamint a 196. cikkely (1). bekezdése a) betűje alapján 

 

ELHATÁROZZA: 

 

1.cikkely. Jóváhagyják Nagyernye község csatlakozásáról bankkártya használatával. 

2.cikkely. Jóváhagyják, hogy az Országos Online Adó és Illeték-átutalási Rendszerhez (SNEP) való 

csatlakozás költségeit, beleértve a SNEP-hez való kapcsolódási költségeket is Nagyernye község 

fedezze.  

3.cikkely. (1). Az elektronikus fizetést elfogadó hitelintézet kiválasztása a Kommunikációs és 

Informatikai Minisztérium, a Belügyi- és Közigazgatási Minisztérium valamint a Közpénzügyi 

Minisztérium 168/14/95/2011 számú, az országos elektronikus online, bankkártyás fizetési rendszerre 

vonatkozó módszertani normáit jóváhagyó közös rendeletének tiszteletben tartásával történik.  

      (2). Az elfogadó hitelintézet által az elektronikus fizetésért felszámolt jutaléka nem 

haladhatja meg a tranzakció értékének 1 %-át, de nem lesz nagyobb tranzakciónként 30 lejnél, és a 

kifizetés kedvezményezettjét, azaz Nagyernye község polgármesteri hivatalát terheli.  

4.cikkely. Jelen határozatot a község főjegyzője a törvényes határidőn belül közli a Maros Megyei 

Prefektúrával, Nagyernye község polgármesterével, a pénzügyi-könyvelési ügyosztállyal és a lakosság 

tudomására hozzák 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 14 tanácsos 2020. 12.08-án fogadta el 

14 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül. 

  

  

R O M Á N I A   

  MAROS MEGYE   

   NAGYERNYE KÖZSÉG TANÁCSA 

Adószám 4323462 

  


