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MEGHÍVÓ 

Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
 

2019. május 27-én (hétfőn) 16.00 óra 
 
kezdettel soron kívüli ülést tart a Községháza házasságkötő termében, melyre tisztelettel 
meghívom. 
 
Az ülés anyaga Zagyvarékas honlapján rendszeresített dokumentumtárban érhető el. 
 
Napirendi pont javaslat: 
 
1. Előterjesztés rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtására 
2019. 
Előadó: Jánosi József polgármester 
 
 
 
A megjelenésére feltétlenül számítok. 
 
 
 
Felhívom a T. képviselő figyelmét arra, hogy az ülésről való távolmaradását legkésőbb az 
ülés megkezdése előtt írásban (levél, sms) a polgármesternek bejelenteni szíveskedjen. 

A települési önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról, költségtérítéséről és egyéb juttatásairól 
szóló 10/2014. (X. 20.) önkormányzati rendelet  4.§-ban foglaltak szerint. 

 
 
 
 
Z a g y v a r é k a s, 2019. május 24. 
               Jánosi József s.k.  
               polgármester  
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ELŐTERJESZTÉS 

 
Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtására 

 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Megjelent a pályázati kiírás, amely alapján 2019. évben is igényelhető az önkormányzatok 
rendkívüli támogatása. 
 
Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzatok 
működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladataik ellátását veszélyeztető helyzet 
elhárítására szolgál. Továbbá lehetőség van pályázni rendkívüli szociális támogatásra is a 
Szoctv. 45. §-a szerinti települési támogatások 2019. évi kifizetéséhez. 
 
Tekintettel arra, hogy a szociális feladatok ellátására 2019. évben kapott költségvetési 
támogatás előreláthatólag fedezetet biztosít a települési támogatások kifizetésére, így 
javaslom a pályázati kiírás 1. b) pontja szerinti célterületre benyújtani a pályázatot. 
 
A támogatás vissza nem térítendő és visszatérítendő költségvetési támogatás formájában 
pályázható, illetve a felhasználásuk meghatározott célhoz vagy feladathoz köthető. 
 
A pályázat benyújtásának feltétele a pályázat benyújtásáról szóló képviselő-testületi határozat, 
ezért kérem a tisztelt képviselő-testületet a napirendi pont megtárgyalására és az alábbi 
határozat-tervezet elfogadására. 
 
………../2019. (V. …...) sz. képviselő-testületi határozat 

Rendkívüli önkormányzati költségvetési támogatási igény benyújtásáról 

1. Zagyvarékas Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország 2019. 
évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 3. melléklet I. 10. pont 
szerinti önkormányzatok rendkívüli támogatására támogatási igényt nyújt be az 
alábbiak szerint: 
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Az önkormányzatok rendkívüli támogatása a települési önkormányzat 
működőképességének megőrzésére vagy egyéb, a feladatai ellátását veszélyeztető 
helyzet elhárítására szolgál. 

 

2. A Képviselő-testület felhatalmazza Jánosi József polgármestert az év közbeni 
támogatási igény benyújtására. 

 

Határidők: a tárgyév során folyamatos, de legkésőbb 2019. szeptember 30. 

A határozatról: 

1.) Jánosi József polgármester 
2.) Dr. Fekete Nóra jegyző 
3.) Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Csoportja 
4.) Képviselő-testület tagjai 

értesülnek. 
 
 
 
Zagyvarékas, 2019. május 23. 
 
 
 
        Jánosi József 
        polgármester 
 




