
MátrabaHa Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2019. (V.08.) önkormányzati rendelete

a Szervezeti és Működési Szal,ályzatáról szóló
9/2014. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása

MátrabaHa Községi Önkormányzat képviselő-testülete az Alaptörvény 32, cikk (I) bekezdés
d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, vaIamh~t a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLX.XXIX. törvény 53. ~ (1) bekezdésében foglalt
felhatalmazás alapján a Szervezeti és Műküdési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XI’27.)
önkonnányzati rendeletét az alábbiak szerint módosítja:



l.~ Á Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 9/2014. (XJ.27.) önkormányzati rendelet
(a továbbiakban: Rendelet) 4. melléklete az alábbi, egy darab kormányzati funkcióva] egészijl
ki:

„4. melléklet a Szervezeti ás Működési Szabályzatról szóló 9/2014. (XL 27.) önkormányzati
rende Jethez

Az Onkonnán i’m! kötelező feíadalain uh,
illetve szakma! alaptevéken ységénelc Ícormányzati funkció szerinti in e~jelölése...

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

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

Mátraballa, 2019. május 07.

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

Mátraballa Községi Öniconnányzal Képviselő-testületének
10/2019. (V 07.) határozata
A) Mátrahalla Községi Onkormányzat Képviselő-testülete Úgy dönt, hogy a Magyar
Falu Progra;n keretén belül (pályázati kiírás kódszá;na: MFP-AEE/2019. pályázati
kiírás címe: “On’osi eszköz” alprogram) pályázatot ;;y~jt be a tulajdonában lévő ás
általa fenntamiott Iskola a. 5. szám ~;ielynek helyrajzi száma: 73) alatti hivatallal egy
épületben tévé’ orvosi rendelő ás ‚‘édó’női szolgálat eszközparlUának
korszerűsítésére..
2.) A Képviselő-testület utasítja a polgármestert ás ajegyzőt. hogy ajelen döntésnek
megfelelően a pályázat elkészítéséről ás hatá;időben tör énő benyújtásáról
gondoskodjanak

Felelős: polgármester ás jegyző.
Határidő: a pályázati kiírásban foglaltak szerint.

Mátraballa Xöz,séui Önkonnáni’zat Képviselő-testületének
11/2019. (V 07.) határozata
1.) Mátrahalla Községi Onkorniányzat Képviselő-testülete Úgy dönt, hog)’ a Magyar
Fali’ Program keretén belül (‘pályá:ati kiírás kódszáma: MFP-HOR.”2019. pályázati
kiírás címe: “On’osi rendelő’ alprogram) pályázatot nyz~jt be a tl?kjdO??ábW? lévő ás
általa fenntartott I~kola a. 5. száni (melynek helvrqjzi száma: 73~ alatti hivatallal egy
épületbe;? lévő orvosi rendelő ás védőná’i szolgálat,feh~jítására.
2.) A Képviselő—testület utasítja a polgármestert ás ajcgvzői’ hogy a jelen döntésnek
megfelelően a pályázat elkészítéséről ás határidőben történő henyújtósár’5l
gondoskodjanak.

Felelős: polgármester ésjegvző.
Határidő: a pályázati kitrásban foglaltak szerint,



Az ülésnek több napirendje nem veil, a Polgármester azt bezárta.
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Dr.4akab Dorottya
jegyző
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Lajtosné Lécz Erzsébet
jkv. hit.
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