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9-es számú HATÁROZAT 

a Nagyernye község tanácsa által elfogadott 2020.09.24/44-es határozat visszavonásáról 

 
Nagyernye község tanácsa a 2021.január 27-i soros ülésén figyelembe véve: 

- a Maros megyei prefektúra 2021.01.12/112917-es számú átiratát, amelyet Nagyernye község 

polgármesteri hivatalánál a 2021.01.19/603-as számmal iktattak,  

- Nagyernye község polgármesterének 2021.01.20/612-es számú jóváhagyó beszámolóját, a község 

főjegyzőjének 2021.01.20/619-es számú szakjelentését, valamint a szakbizottságok 2021.01.27/841 

számú jóváhagyó jelentéseit, 

- Nagyernye tanácsa 2020.09.24/44-es határozatának előírásait, amelyek az egyes pénzügyi 

kötelezettséget levonásról szólnak Nagyernye község pénzügyi tartozásainak nyilvántartásából a 

2015/207-es Pénzügyi Törvénykönyv 218-as cikkelye értelmében,  

- a 2015. évi 207-es Pénzügyi Törvényköny 218. cikkelye (1). bekezdését, 

- a 2006. évi 273-as, utólagosan utólag módosított és kiegészített helyi közpénzügyi törvény 54. cikkelye 

(3). bekezdésének előírásait 

- a Közpénzügyi Miniszter 2018.01.26/1177-es, a közintézmények pénzügyi helyzetjelentésének 

kidolgozására és 2017 december 31-én való benyújtására, valamint a könyvelés területén egyén 

módszertani normák módosítására vonatkozó módszertani utasítások jóváhagyására vonatkozó Rendelete 

II Fejezetének 2.1 pontjánál előírtakat,  

- a Közpénzügyi Miniszter 2009.10.09/2861-es, az eszközök, tartozások és saját tőke leltárának 

elkészítésére és megszervezésére vonatkozó normákat jóváhagyó Rendelete mellékletének 46 pontja (3). 

bekezdése előírásait,  

- a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 2019.07.03/57-es számú, utólag módosított és kiegészített 

Sürgősségi Kormányrendelet 155. cikkelye (1). bekezdésének c) betűje és (4). bekezdésének a) betűje 

előírásait,  

- A 2020.03.27/24-es, a normatív iratok kibocsátására vonatkozó normákat tartalmazó, utólag módosított 

és kiegészített törvény előírásait,  

a Közigazgatási Törvénykönyvre vonatkozó 2019/57-es számú, utólag módosított és kiegészített 

Sürgősségi Kormányrendelet 196. cikkelye (1). bekezdésének a) betűje előírásai alapján  

 

ELHATÁROZZA 

1.cikkely. Visszavonják a Nagyernye község tanácsa által elfogadott 2020.09.24/44-es, határozat 

előírásait, amelyek az egyes pénzügyi kötelezettséget levonásról szólnak Nagyernye község pénzügyi 

tartozásainak nyilvántartásából a 2015/207-es Pénzügyi Törvénykönyv 218-as cikkelye értelmében.  

2.cikkely. Jelen határozatot a község főjegyzője közli Maros Megye prefektusával, Nagyernye község 

polgármesterével valamint a pénzügyi-könyvelés irodával és a lakosság tudomására hozzák Nagyernye 

község hivatalos közlönyében való megjelentetésével. 
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