
 
 

2021. január 27.-i 

6-os számú HATÁROZAT 

Nagyernye község köz- és magántulajdonában levő fix aktívák újraértékelési jelentésének 

jóváhagyásáról valamint Nagyernye község köz- és magántulajdonában levő javak leltári 

értékének kiigazításáról. 

 

Nagyernye község tanácsa a 2021.01.27-i soros ülésén figyelembe véve: 

- a polgármester 2021. 01.12/353 számú jóváhagyó beszámolóját, a pénzügyi-könyvelőségi iroda 

2021. 01.14/411 számú szakjelentését, valamint a szakbizottságok 2021.01.27/841 számú jóváhagyó 

jelentéseit, 

- az 1991. évi 82-es, újraközölt, utólag módosított és kiegészített könyvelőségi törvény 8. 

cikkelyének előírásait,  

- a 2003. évi 493, utólag módosított és kiegészített törvénnyel jóváhagyott 2003.08.28/81-es, a 

közintézmények tulajdonában levő fix eszközök újraértékeléséről és amortizációjáról szóló 

Kormányrendelet 2^1 és 2^2 cikkelyeinek előírásait, 

- a Közpénzügyi Miniszter 2015.02.02/221. Rendeletének előírásait, amely a közintézmények 

tulajdonában levő fix eszközök újraértékelésére és amortizációjára vonatkozó, a gazdasági és pénzügyi 

miniszter 2008. évi 3471-es, a közintézmények tulajdonában levő fix eszközök újraértékelésére és 

amortizációjára vonatkozó utasításokat jóváhagyó módszertani normákat egészíti ki,  

- A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 2019. évi 57-es számú, utólag módosított és 

kiegészített Sürgősségi Kormányrendelet 96. cikkelye (1). bekezdésének, 129. cikkelye (2). 

bekezdésének c) betűje, 286. cikkelye (1)-(4) bekezdésének, 289. cikkelye (1)-(5) bekezdésének, 290 

cikkelye és 354. cikkelye előírásait,  

A Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 2019. évi 57-es számú, utólag módosított és 

kiegészített Sürgősségi Kormányrendelet 139. cikkelye (3). bekezdésének g) betűje, a 196. cikkely (1). 

bekezdésének a) betűje előírásai alapján  

 

ELHATÁROZZA 
 

1.cikkely. Jóváhagyják Nagyernye község köz- és magántulajdonában levő fix aktívák újraértékelési 

jelentését valamint Nagyernye község köz- és magántulajdonában levő javak leltári értékének 

kiigazítását a jelen határozat részét képező melléklet szerint.  

2.cikkely. Jóváhagyják az újraértékelt fix eszközök értékét, az 1 cikkelyben előírt újraértékelési 

jelentésnek megfelelően.  

3.cikkely. Jelen határozatot a Nagyernye község polgármestere hajtja végre a pénzügyi-könyvelőségi 

irodán keresztül.  

4.cikkely. Jelen határozatot közlik a Maros Megyei Prefektúrával, Nagyernye község polgármesterével, 

a Közbeszerzési és a pénzügyi-könyvelőségi irodával.  
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