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ÖSSZEHÍVÓ 

Nagyernye község (Maros megye) alpolgármestere, Nagyernye község polgármesterének 

2021.04. 12 /137 rendelete alapján, amellyel a polgármester hatáskörét átruházza a 2021.04.13-

2021.04.26 közötti időszakban, a közigazgatási törvénykönyvre vonatkozó 2019.07. 03/57-es számú 

Sürgősségi Kormányrendelet 133. cikkelye (1). bekezdésének, 134. cikkelye (1). bekezdésének a.) 

betűje, (2). és (3). bekezdésének a). betűje, valamint a 152. cikkely (1). bekezdése és a 157. cikkely 

alapján soros ülésre hívom össze a tanácsot 2021. április 22-én, csütörtökön 14 órára, a helyi tanács 

Nagyernye község (Maros megye) 439 szám alatti székhelyére, az alábbi napirend-tervezettel: 

1. Határozattervezet a 2020. évi helyi költségvetési többlet felhasználásáról – kezdeményező 

az alpolgármester. 

2. Határozattervezet Nagyernye község (Maros megye) helyi költségvetésének jóváhagyásáról 

2021-re - kezdeményező a polgármester. 

3. Határozattervezet a Nagyernye községben az egyetem előtti állami oktatásban részt vevő 

gyerekeknek járó ösztöndíjak számának és összegének jóváhagyásáról a 2020-2021-es tanév II. 

félévére - kezdeményező az alpolgármester 

4. Határozattervezet a Nagyernye helyi tanácsa 41/29.08.2019 –es, a polgármester 

apparátusának átszervezésére és a személyzeti felépítés, az állásjegyzék jóváhagyására vonatkozó, 

utólag módosított és kiegészített határozata 2-es mellékletének módosításáról - kezdeményező az 

alpolgármester 

5. Határozattervezet Nagyernye község köztulajdonában levő erdőkből értékesítési célból 

2021-ben kitermelésre kerülő lábon álló fák referencia árának jóváhagyásáról. Kezdeményező az 

alpolgármester. 

6. Határozattervezet a 2021-re nyújtható vissza nem térítendő támogatások éves 

programjának és a helyi költségvetésből a helyi érdekeltségű nonprofit tevékenységekre nyújtott 

vissza nem térítendő támogatásokra vonatkozó szabályzatnak a jóváhagyásáról. Kezdeményező az 

alpolgármester. 

A határozattervezeteket kísérő anyagok a következők: a kezdeményezők jóváhagyó 

beszámolói, az illetékes ügyosztályok szakjelentései valamint egyéb, a határozattervezetek alapjául 

szolgáló dokumentumok. . 

A napirenden szereplő határozattervezetek anyagát a helyi tanácsosokkal kérésük szerint 

elektronikus postai úton közöltük.  

A határozattervezeteket jóváhagyásra továbbították a három, Nagyernye község 2020. október 

29-i 48-as számú határozatával megválasztott szakbizottságnak.  

A tanácsosok módosító indítványokat fogalmazhatnak meg és nyújthatnak be a 

határozattervezettel kapcsolatban.  

                    A polgármester helyett 

SIKLÓDI Csongor alpolgármester 



 

 


