
Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő — testületének
1/2019. (111,14.) őnkonnányzatl rendelete
az Onkormányzat 2019. évi költségvetéséről

Mátrabafla Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cIkk (2)
bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében,az Alaptörvény 32, cIkk
(1) bekezdés O pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról
szól6 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. ~ (1) bekezdésében kapott
felhatalmazás alapján, az államház*artásról szóló törvény végrehajtásáról szőlő
368/2011. (XII. 31.) Konn. rendelet (továbbiakban: Ánt) 27. ~ (1) és (2) bekezdésében
biztositott véleményezési jogkörében eUáró bizottság véleményének kikérésével a
következőket rendeli cl:

A rendelet hatálya

1.*

(1) A rendelet hatálya a helyi önkormányzat Képviselő-testületére, Bizottságaira. a

59 oq29mppua3r)~ wlwcIn.~wN ~‘w~rn !wLCuvw1o~luQ SQZQ)~



Mátraderecskei Közös Önkormányzati Hivatal Mátrabailai Kirendeltségére és az
Önkormányzat intézményére teijed ici.

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekinteté
ben minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, szenrezetre,
valamint minden támogatásban részesülőre.

(3) A támogatásban részesülők az Áh’, 53/A. ~ (1) bekezdése értelmében a juttatott
összegek rendehetésszerű felhasználásáról kötelesek elszámolni. Az ezzel kapcso
latos részlet szabályok jelen rendelet 13. *-ábai~ találhatók.

2~

Az Önkormányzat a címrendet a következők szerint állapítja meg:
Onálló címet alkot:

a) Onkormányzat kormányzati funkciói gyűjtőnév
b) Mátraballai Csodaszarvas Ovoda

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetése

3.~

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének

a) Tárgyévi költségvetési bevételét 95.291 E Ft-ban
aa) Működési költségvetési bevételét 80.776 E Ft-ban
ab) Felhalmozási költségvetési bevételét 14.515 E Ft-ban
b) Tárgyévi költségvetési kiadását 95.291 E Ft-ban
ba) Működési költségvetési kiadását 77.364 B Ft

- Személyi jellegű kiadások 28.216 EFt
- Ivhmkaadókor terhelőjánílékok 5.881 E Ft
- Dolog! és e~ébfolyó kiadások 31.975 E Ft
- Szociálpolitikai támogatások 5.110 E Ft
. Működési célú pénzeszköz átadás 1.417 E Ft

- Finanszímzási kiadások 1.635 E Ft
- Tana/ék 3.130 Eh

bb) Felhamozási célú költségvetési kiadását 17.927 B Ft
- Felújítás,benzházás 14.116 E Ft
- Felúfítás,hentházás ÁFA 3.8]] E Fr

(2) A Képviselő-testület a 2019. évi létszámkeretet az alábbiak szerint fogadja cl:
a) Önkormányzati szakfeladaton: I Fó választott i.isztségviselő, társadalmi

megbízatású polgármester
4 15 közalkalmazott
5 15 közfoglalkoztatott



N Mátraballai Csodaszarvas Óvoda 3 fő közalkalinazott

41

A bevételi főösszeg forrásonkénti megbontását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

A Képviselő-testület a 2019. évi költségvetés kiadási föösszegét a 2. melléklete szerint
hagyja jóvá.

(1) A Képviselő- testület az Önkonnányzat 2019. évi működési és felhalmozási bevéte
leinek és kiadásainak összefoglalt mérlegét a 3. mefléklet szerint fogadja el

(2) A 2019. évi felhalmozási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető Ugyleteit az Áht.29/A *-ában foglaltak
szerint határozza meg.

8.~

Az adósság- és hitelállományról szóló kimutatást a Képviselő-testület a 5. melléklet
szerint hagyja jóvá.

91

A 2019, év bevételi és kiadási előirányzatának teljesítéséről szóló előirányzat
felhasználási ütemtervet e rendelet 6. melléklete tartalmazza.

101

A Képviselő-testület a bérleti díjak és a temetési segély összegét a 7. melléklet szerint
fogadja el.

A közvetett támogatás kimutatását a 8. melléklet tartalmazza.

12.~

Mátraballa Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésében a 2018. évi működési
célú 9.184 e Ft-os pénzmaradványon felül 14.5 15 e Ft felhalmozási célú
pénzmaradvánnya I tervez.



A támogatások odaitélésének, folyósításának és elszámolásának rendje

1 3’~

(1) A civil szervezetek támogatásának elbírálásával kapcsolatos hatáskört a Képviselő
testület gyakorolja.

(2) A Képviselő-testület a támogatásár6l szóló egyedi döntését a tárgyévi költségvetési
rendelet elfogadásával egyidejűleg hozza meg. A döntést követő 15 napon belül a
támogatott szervezetet értesíti határozatáról.

(3) A támogatást igénylő és a támogatást nyújtó támogatási szerződést köt’ A támoga
tási szerződésben rögzítetni kell legalább az Ant. 73. ~ (1) bekezdésében foglalt
feltételeket.

(4) A támogatás folyósítására a támogatási szerződésben foglaltak szerint kerül sor.
(5) A támogatásban részesülő elszámolási kötelezettséggel tartozik a Képviselő-testü

let felé.
(6) A támogatás összegének célhoz rendelt felhasználását a támogatott nevére kiállított

számviteli bizonylattal kell igazolni. A támogatott elszámolási kötelezettségének a
támogatás folyósítását követő év május 31. napjáig köteles eleget tenni.

Egyes végrehajtási szabályok

l4.~

(I) A központi pótelőirányzatok és a saját hatáskörben végrehajtott előirányzat válto
zások miatti költségvetési rendelet módosításáról a Képviselő-testület
éves költségvetési beszámolóval egyidejűleg, illetve szükség szerint dönt.

15.~

(1) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert abevételekbeszedésére, a
kiadások teljesítésére az évi elfogadott költségvetési rendelet szerint.

(2) A költségvetési rendelet 3. ~ (1) bekezdése a 2019. január 1-jétől a költségvetési
rendelet elfogadásáig teljesített bevételeket és kiadásokat is tartalmazza.

1 6.~

(1) A Képviselő-testület az államháztartásról szóló törvény 34. ~ (2) bekezdése alapján
jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát az önkormányzati
feladatok teklntctében a polgármestere ruházza át a (2) — (4) bekezdésben foglalt
megkötésekkel.

(2) Az (1) bekezdésben me~elölt személy átruházott joga nem érinti a kiemelt elő-
irányzatok közötti átcsoportosításokat.

(3) Az (I) bekezdésben hozott döntések áthúzódó hatású többletkiadással nemjárhat
nak.

(4) Az év közben engedélyezett központi támogatások felhasználásáról, valamint a
kiadási előirányzatok közötti átcsoportositásról, az önkormányzat költségvetési



szervei által javasolt előirányzat-átesoportosítások miatt a költségvetési rendelet
módosításáról a Képviselő-testület a jegyző által történő előkészítés után, a polgár
mester elöterjesztése alapján dönt.

17.~
Az önállóan működő s gazdáUcodó költségvetési szervek 2018. évi pénzmaradványának
elszámolása során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány elszámolása
során a kötelezettséggel nem terhelt szabad pénzmaradvány felhasználásáról a
Képviselő-testület dönt.

1 8.*
Az év közben keletkező többlet — bevételek felhasználásáról a testület dönt a polgár
mester javaslata alapján, a költségvetési rendeletének egyidejű módosításával,

A fentieken túl előirányzat-módosítás a Képviselő-testület rendeletének módosítása
alapján történhet.

20. ~
A költségvetés végrehajtása során a költségvetési szerv az Alapító Okiratában
meghatározott feladatot látja el.

21.~
Kötelezettségvállalással terhelt előirányzat-maradványnak kell tekinteni; a tárgyévben
szerződés alapján befolyt bevételt, ha az, bizonyítottan a teljesítendő kiadásokra kerül
felhasználásra a következő évben, a kötelezettségvállalással. terhelt azon maradvány, melyre
kötelezettségvállalás a tárgyévi előirányzat terhére történt, de a teljesítés a tárgyévben valósul
meg.

22.* ..

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Onkormányzat szabad
pénzeszközeit a legbiztonságosabb betétben elhelyezze a karnatbevételek növelése
érdekében a számlavezető pénzintézetnél.

23. ~
A köztisztviselői illetményalap 2019. évben 46380.- Ft.

Záró rendelkezések

24.~
(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.
(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző — a helyben szokásos módon — gondoskodik.

Mátraballa, 2019. március 13.

Dudás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző



1. melléklet az 1/2019. (111.14.) önkonnányzati rer~deletéhez

Mátraballa Községi önkormányzat 2019. évi bevételei

___________________________________________ Adatok ezer Ft-ban
Megnevezés 2019:évi

_________________________________________________ eredeti elői.

Működési bevételek 5.558
Önkorniányzatok ig.tev, 64
Onkormányzati vagyon 445
Háziorvosi alapellátás 600
Közrnüvelödési tevékenység 150
Köztemető feni~tartás 15
Szociális étkeztetés 1.235
Gyermekétkeztetés 1.905
Munkahelyi vendéglátás 635
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása 434
Zöldterület 25
Város és község gazd. 50

Közhatalmi bevételek 22.840
Helyi adók - Iparűzési adó 16.200

- Idegenforgalmi adó 380
- Konununális adó 4.170

Pótlék 70
Gépjármúadó 40 %-a 2.220

Önk. működési tám. áh-belülről (állami tám.) 39.434

Egyéb működési célú támogatás 3.686
Működési célra átvett pénzeszk. (M.derecske, 3.686
kö zfo glalkoztatás)

Költségvetési bevételek: ‘71.5 [8

Működési hiány finanszírozása 23.773

Pénzmaradvány 2018. évi Önkonn+Óvoda 23.773

~ Bevételek miudösszesen: 95.291



2. meljéklet az 1/2019. (111.14.) önkormányzati rendeletéhez

Mátraballa Községi Önkormányzat önállóan gazdálkodó
intézményeinek működési és felhalmozási kiadása 2019. évben

Adatok ezer Ft-ban
201 9.évi Létszám keret—

Megnevezés eredeti
~.. engedelyezetteloiranyzat

1. Önkormányzati szakfeladatok kiadásai 80.098 9

Személyi juttatás 17.548
Munkált. Terh. Jár. 3.696
Dologi kiadások 29.825
Támogatás, szoc. pol. 5.110
Atadott pénz műk, célú 1.417
Beruházás 17.737
Finanszírozási kiadás 1.635
Tartalék 3.130

- EbbőL Önkormányzatok igazgatási tev. 11.871 1±4

Személyi juttatás 3.5 05
Munkált. Terh. Jár. 950
Dologi kiadások 6.286
Tartalék 3.130

2. Mátraballai Csodaszarvas Óvoda 15.193 3

Személyi juttatás 10.668
Munkált. terh. járulékok 2.185
Dologi kiadások 2.150
Beruházás 190

Kiadások mindösszesen: 95.291 13



MÉRLEG

3. melléklet az 112019. (111,14.) önkormányzati rendeletéhez

Mátraballa Községi Önkormányzat 2019. évi működési és felhalmozási célú bevételeiről és kiadtisairól

Adatok ezer Ft-ban
2019. évi 2019. évi

Megnevezes eredeti elói Megnevezes eredeti clii

Működési célú bevételek 80.776 Működési célú kiadások 77.364

Működési bevételek 5.558 Személyi juttatások 28.216
Közlsatalmi bevételek 22.840 Munkaadókat lerlselöjárulékok 5.881
Önk. működési támogatása (állami tán.) 39.434 Dologi kiadások és egyéb folyó kiadások 31.975
Egyéb működési célú lám. (átvett pénzesak,) 3.d36 Egyéb rnűk.eélú pénze.átadás 1.417
2018. évi mik. e. pénzmaradvány 9.258 Ellátások pénzbelijuitotása (Szoepol.) 5.110

Finanszirozási kiadás 1.635
‘adalék 3.130

Feltsalniozási célú bevételek 54.515 Fellaalmozási célú kiadások 17.927

14.515 Beruházás 594
Felújités 17.333

Önleornaányznti bs”ételek összesen 95.291 Ollkormányzati kiadások öSSZtS5ll 95.291



4. melléklet az 1/2019. (111.14.) önkormányzati rendeletéhez

MátrabaHa Községi Önkormányzat 2019. évi
felhalmozási kiadásai

__________________________________________________ Adatok ezer Ft-ban
. 2019. éviMegnevez es . „.

__________________________________________________________ eredeti_elm.

Felújítás 17.333

Szennyvíz gyűjtés, kezelése 254
Szivattyú felújítás, esatomahálózat

Közutak, hidak,alagutak 11,019
Utfelújítás

Beruházás
594

Gyermekétkeztetés köznev.intézményben
Mosógép

Óvodadai nevelés ellátás szakmai feladati
Laptop

Könyvtári szolgáltatás 190
In&astruktúra fejlesztés

254

Felhalmozási kiadás összesen 1 17.927



5. melléklet az 1/2019. (111.14.) önkom~ányzati rendeletéhez

Kimutatás adósság és hitelállományról
2019. dv

Az Önkormányzat adósság és hitelállományának összege: 0 Ft.

Hitel/adósság Lejárat éve Hitelezők Eszközök

állomány megnevezése megnevezése



6. melléldet az 1/2019. (UI. 14.) önkoimányzati rendeletéhez

Mátraballa Község 2019. évi várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesítéséről szóló
előirányzat - felhasználási ütemterv

Adatok ezer Ft-ban

MEGNEVEZÉS l.negyedév II. negyedév Ill. negyedév IV. negyedév Öss,escn

Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Allarni támogatás
Átvett pénzeszközök
201 S.évi pénzmaradvány

Bevételek összesen
Önkorm. kormfunkc.
Csodaszarvas Ovoda
Beruházás, felújítás
Finanszírozási kiadás

Kiadások összesen

11ml haJinozeft eltérés



7. melléklet sz 1/2019. (111.19.) önkormányzati rerideletéhez

Bérleti díjak

Gyógyszertári szoba 19.000 Ft /hó

Ku]túrotthon: fütési szezonban - nagyterern 2.500 Ft/óra
- kisterem 1 .900 Ft lóra

Fűtési szezonon kívül - nagyterem 1.500 Ft /óra
- kisterem 1.300 Ft /óra

Temctési segély

Temetési segély összege 10.000 Ft

8. melléklet sz 1/2019. (111.14.) önkorniányzati rendeletéhez

Kimutatás közvetett tániogatásokról

Közvetett támogatás megnevezése Közvetett támogatás
összege ( Ft)

Magánszemélyek kommunális adój ának 483 000
kedvezménye .

(30 %-os támogatásban részesühek: 69 háztartás
- 70. életévüket betöltött egyedül élők,
- saját báztartásukban három Vagy airnál több

kiskorú gyermek ellátásáról gondoskodók,
- ~wrmekét egyedül nevelő szülők. I



1, információs tábla az 112019. (111.14.) önkormányzati rend eletéhez
Kormányzati funkciók kiadásai 2019. évben

________________________________________________ Adatok ezer Ft-ban
Kormányzati ~nkciók 2019. évi eredeti Lét-

elm. siam

Onkormányzati kormányzati funkciók

Önkormányzat jogalkotás é.s igazgatási tev. 0.74 1 1±4
Országgy.önk.és eu.választáshoz kapcs.tev. 211
Köztenető fenntartása és működtetése 518
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodás 1.510
Önkormányzatok elszámolásai a kp.ktgv-el 1.635
Hosszabb időtrtamú közfoglalkoztatás 4.3 10 5
Állat-egészségügy 146
Közutak, hidak üzemeltetése 17.904
Szennyvíz gyűjtése. kezelése 354
Közvilágítás 2.794
Zöldterület gondozása 4.829
Város-község gazdálkodás 3.939
1-láziorvosi alapellátás 2.050
Család és növédelem 545
Spoitlétesítmények 390
Könyvtári állomány 930
Könyvtári szolgáltatás 179
A közösségi és társad.részvétel fejlesztése 3.250
A hagy.közösségi kult.értékek átörökítése 745
Az egész életre kiterjedő tanulás fejl. 300
Civil szervezetek 480
Gyerniekétkeztetés kö znev. intézményekben 10.681 2
Munkahelyi étkeztetés 635
Szociális étkeztetés 1 .845
Család-és gyermek jóléti szolgáltatás 315
Házi segítségnyújtás 622
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellát. 5.110

Tartalék 3.130

Önkormányzati kormányzati funkciók 80.098 10
összesen

Csodaszarvas Óvoda 15.193 3

Kormányzati funkciók mindösszesen 95.291 13



2. információs tábla az 1/2019. (111.14.) önkormányzati rendeletéhez

Egyéb működési cé’ú kiadások 2019. évben

Adatok ezer Ft-ban
2019. évi

Megnevezes ‘eredeti elm.

Átadott pénzeszközök áh-belül 937

Család és gyermekjóléti szolgáltatás 315

Házi segítségnyújtás 622

Átadott pénzeszközök áh-kívül 480

Civil szervezetek támogatása 480

Csodaszarvas Egyesület Mátraballáért 200
Mátrabaflai Polgárőr Egyesület 200
Bányász Egyesület 10
Egyéb (TOOSZ tagdíj, Palóc Ut, Eszak Hev.33,) 70

Működési célú támogatások összesen 1.417

3. információ s tábla az 1/2019. (111. 14.) önkormányzati rendcletéhez



Egyéb működési és felhalmozási célú támogatások bevétele
2019. évben

Adatok ezer Ft-ban

Megnevez é s I 2019. évi eredeti elői.

Működésre átvett pénzeszközök áh- belül

Család és nővédelmi cii. gond.
TB finanszírozás védőnői szolgálatra Md-től 156

Közfoglalkoztatás
Fiosszab időtartamú programra 3j3Q

Átvett pénzeszközök összesen; 3.686



4. információs tábla az 1/2019. (111.14.) önkormányzati rendeletébez

EHátottak pénzbeli juttatásai
Szociálpolitikai kiadások 2019. évben

Adatok ezer Ft-bai~

Megnevezés 2019.
eredeti ci

Elhunyt személy hozzátartozójával kapcs.péuzb.ellát. 150
Temetési segély

Egyéb, szociális pénzbeli ellátás 4.960
Eletjáradék 600
Települési támogatás pénzbeli 3.990

Átmeneti szoc. segély 500
Gyermekétkeztetés lám. 1.890
térítési d~jlzoz
Ovoda-iskola kezdési lám. 1.050
Tüz~fa támogatás c’12,000,-). 550

Települési támogatás természetbeni 370
90 évenfelüliek köszönt. 35
Ovodás, iskolás gyerekek 1 75
Karácsonyi_támogatása 160

Szociálpolitikai kia&isok összesen: 5.110



5. információs tábla sz 1/2019. (111.14’) önkormányzati rendeletéhez

Mátraballa Községi Önkormányzat költségvetési támogatása 2019’ évben

Adatok czar Ft-ban

Megnevezés 2019.
- eredeti ci

Helyi önk.működésénck támogatása 12.365
-Zöldtcrület támogatása 2.107
-Közvilágítás támogatása 2.880
-Köztemető támogatása 1.044
-Közutak támogatása 1.192
-Egyéb önk. feladatok támogatása 5.000
-Űdülőhelyi feladatok támogatása S
-Lakott külterület támogatása 137

Települési önk. köznevelési fe~adataink támogatása 12.612

- Óvodaped. és munkáját segítők bértárnogat. és járulék támog, 11.053
.. Ovoda működtetési támogatás 1.559

Telep’ önt szoc. gyermekjóléti és gyerrnekétk. fda. tám. 12.097

- Szociális étkeztetés 609
- Szociális fea.egyéb támogatása 5.237
- Gyermekétkeztetési tán (dolgozók bértámogatása) 2,926
- Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása 3.325

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. 1.800
- Települési Onk, könyvtári ás közrnűv.fea.lám. 1.800

Polgármesteri iHetmény támogatás 560

Működési költségvetési támogatás mindösszesen 39.434



Mellékletek
az 1/2019. (111.14.) rendeletéhez

I. melléklet Önkormányzat bevételei

2. melléklet Önkormányzat kiadásai

3. melléklet Mérleg működési és felhalmozási kiadások

4. melléklet Felhalmozási kiadások

5. melléklet Kimutatás adósság és hitel állományról

6. melléklet Előirányzat felhasználási ütemterv

7. melléklet Bérleti díjak, temetési segély megállapítása

8. melléklet Közvetett támogatások

I. információs tábla Önkormányzat kiadásai kormányzati ümkciónként

2. információs tábla Átadott pénzeszközök

3. információs tábla Átvett pénzeszközök

4. információs tábla Szociálpolitikai kiadások

5. információs tábla Költségvetési támogatások



MátrabaHa KözséEi Önkormányzat Képviselő-testületének
2/2019’ (111.13.) határozata

Mátraballa Községi Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011.
évi CXCV. törvény 29/A ~-ában foglaltak alapján sz önkormányzat saját bevételeinek,
valamint a stabilitási törvény (2011. évi CXCV. törvény) 3. ~ (1) bekezdése szerinti
adósságot ke]etkeztető ügyleteiböl eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet
követő három évre várható összegét sz 1. melléklet szerint állapítja meg.
A megállapított összegek alapján az önkormányzat megfelel a stabilitási törvény 10. * (5)
bekezdésében foglalt követelménynek, amely szerint; „Az önkormányzat adósságot
keletkeztető ügyletből származó tárgyévi Összes ihetési kötelezettsége sz adósságot
Iceletkeztető ügylet fütamidejének végéig, egyik évben sem haladhatja meg sz
önkormányzat adott évi saját bevételeinek 50%-át,

1. melléklet
adatok eR-ban

Saját bevétel és adósságot fl
Sor- Tárgy keletkeztető ügyletből eredő ..

Megnevezés szain ~zetési köte]ezettség a tárgyévet Ossze
9019 követően sen„ 1. évben 2. évben 3. évben

2017. 2018. 2019.

Helyi adók 1. 20.750 20.750 20.750 20.750 83.000
Díjak, pótlékok, bírság 2. 70 70 70 70 I 280
Onkorn-ivagyon 3, 1.195 1.195 1.195 1.195 4.780
hasznositasa- bol szarm.
int--i működési bevételek
(bérleti díj stb.)
Saját bevétel (1+2+3+4) 4. 22.015 22.015 22.015 22.015 28.060
Saját bevétel (4.sor) 50%-a 5. 1 t.007,5 11.007,5 11.007,5 11.007,5 44,030
Előző években kel. 6. 0 0 0 0 0
tárgyévet terhelő fiz. köt.
össz.
T.évben keletk., t. évet 7. 0 0 0 0 0
terhelő fiz.köt. össz.
Fizetési kötelezetts, össz; 8. 0 0 0 0 0
(7+8) I ‚ I

Mútraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testtilet&ek
3 I 2019. (111.13.) határozata
az Onkormányzat 2019. évre tervezett közbeszerzéseinek Közbeszerzési Terve
Aján[atkérö: Mátraballa Községi Önkormányzat
Címe;_3247_Mátraballa,_Iskola_u._5. __________________________________________
Közbeszerzés tárgya Eljárás fajtája Beszerzés jellege Eljárás Közbeszerzés Közbeszerzés

tervezett becsült értéke becsült értéke
kezdése (Ft) NEflO (Ft)

‚ -~ BRUTTO
Mátraballa Községi Önkormányzat 2019. évben nem kíván közbeszerzési eljárást lef’olytatni.



Mátraballa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
2 / 2019. (111.14.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
9/2014. ~XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

Mátrabafla Községi Önkormányzat képviselő-testülete az A1aptörvény 32. cikk (I) bekezdés
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, valamint a Magyarország helyi
őtkormányzatair6l szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 53. * (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XL27.)
önkormányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1.~ A Szervezeti ás Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XI,2’7.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakbast Rendelet) 4. melléklete az alábbi, egy darab kormányzati ümkcióval egészül
ki:

„4. melléklet a Szervezeti ás Működési Szabólyzarról szóló 9/2014. (XL 27.) önkormányzati
rendeleti?ez ..

Az Onkornzánvzat köte(ezá’ feladatainak,
illetve szakmai alaptevékenységének kormányzati funkció szerinti meg/elölése,..

082093 Közművelődés — egész életre kiteijedő tanulás, amatőr művészetek.”

2.~ Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit a folyamatban
lévő ügyekben is alkalmazni kell.

Mátraballa, 2019. március 13.

Dudás Róbert sk. Dr. Jakab Dorottya sk.
polgármester jegyző

2./ Egyebek

Forgóné Répás Mónika: Ettől az évtől kötelezően kell készíteni az önkormányzatoknak
közművelődési szolgáltatási tervet. melyben részletesen meg kell határozni az adott évben
megvalósítani tervezett kulturális programokat. A közművelődésre kap az Onkormányzat az
Államtól normatívát, melyet a költségvetési törvény előírásai szerint erre a célra fel lehet
használni. Elkészítette a tervet, a meghívó mellé ez is kiküldésre került.

A Képviselő-testület egyhangúlag — 5 igen szavazattal, O nem és O tartózkodás mellett
- az alábbi határozatot hozza:



Mátrahalla Községi Onkormánvzat Kéuviselő—tes(jjletének
4/2019. (111.13.) határozata
Mátraballa Községi Onkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2019. február
27.-én készített 2019. évi közművelődési szolgáltatási tervét az előterjesztés szerinti
változatlan tartalommal elfogadja.
Felelős: jegyző.
1—latáridő: értelem szerint.

Dudás Róbert: Dohánybolttat kapcsolatban megjegyzi. hogy több vállalkozót is megkercselt.
de a Bisztró jelezte, hogy tervezi a dohúnybolt megnyitását.
16-án nőnapi rendezvény lesz a Kultúrházban. kéri, hogy aki teheti jelenjen meg a
renctezvényen,
Idén is lesz zarándoklat, a Máriaút önkéntesei érkeznek a településre május 05-én.
A LEADER pályázattal kapcsolatban elmondja. hogy a benyújtási határidőt
nieghosszabbitották április 30-ig. de a pályázatunk nem Felel meg, mert más indikátorokat kell
alkalmazni. Az Önkormányzat nem változtat a pályázaton. megvárják a hivatalos értesítést,
mert nem ért egyet az elbírálási szempontokkal.
A Választási Bizottság mandátuma idén augusztusban lejár, az újraválasztásukról
gondoskodni kell.

Az ülésnek több napirendje nem volt, a Polgármester azt bezárta.

K. m. f.

.—
!‘. ~ I’)

( ~ h’
Dudás Rthert Dr. Jakab Dorottya QC~
p0 Igarmester jegyzo
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~

I-Iajiu Péter
jkv. hit.

13 íro’Sándor
jkv.hit.




