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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelemmel fordult Polgár Város Önkormányzata 

felé, melyben támogatást kértek ingatlan bérleti díjára vonatkozóan. A Nemzetiségi 

Önkormányzat részére biztosított, 4090 Polgár, Bem út. 1. szám alatti  helyiség használata az 

épület másik részében folyó  közmunkaprogram bázishelye miatt  a  működésüket akadályozza.  

A probléma megoldása érdekében a Roma Nemzetiségi Önkormányzat elköltözött a  Polgár, 

Hősök útja 23. szám alatt található bérleménybe. A  helyiség havi bruttó bérleti díja 15.000 Ft, 

melyhez kapcsolódóan kérik a települési önkormányzat támogatását, mivel a Nemzetiségi 

Önkormányzat 2016. évi költségvetése nem biztosít fedezetet a bérleti díj kifizetésére.  

Javaslom, hogy a Képviselő-testület a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatási 

kérelmében foglaltak alapján a helyiség bérleti díjának fedezetére 2016. évben biztosítsa a 

szükséges fedezetet  - 128.000 Ft-ot -  a települési önkormányzat 2016. évi költségvetésének 

általános tartaléka terhére. 

 

A Roma Nemzetiségi Önkormányzat  helyiségének változtatása kapcsán   szükséges továbbá a  

két önkormányzat között   4/2016. (I.28.) sz. KT. határozattal elfogadott együttműködési 

megállapodás módosítása.  

A Nemzetiségi Önkormányzat  a Polgár, Bem út 1. sz. alatti épületrészből való kiköltözésével 

az együttműködési megállapodás  1. pont a) bekezdésének  második mondata törlésre kerül. A 

harmadik mondat  módosul az alábbiak alapján: A megállapodás mellékletét képező leltár 

szerinti  eszközök tárolása,  a  4090  Polgár, Hősök u. 23. szám alatti bérleményben történik.    

 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, az előterjesztést megtárgyalni, javaslataival kiegészíteni 

és  határozatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  
 

Polgár, 2016. április 19. 

 

        Tóth József 

        polgármester 

 

 



 

 

Határozati javaslat 

 …../ 2016. (IV.28.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a  „Javaslat a Polgári Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének megtárgyalására, továbbá a két önkormányzat közötti 

Együttműködési Megállapodás módosítására”  irányuló előterjesztést és az alábbi határozatot 

hozta: 

 

 

1. A Képviselő-testület a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelmét támogatja, a 

Polgár, Hősök útja 23. szám alatti ingatlan bérleti díjának fedezeteként 2016. évre 

vonatkozóan 128.000 Ft összegű támogatást biztosít a költségvetés általános tartaléka 

terhére.  

 

2. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az előirányzat átcsoportosításáról a soron 

következő rendelet-módosításkor gondoskodjon. 

 

3. A Képviselő-testület   Polgár Város Önkormányzata és a Polgári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat közötti Együttműködési Megállapodást  az  előterjesztés  2. sz. Mellékletében  

foglaltak alapján  fogadja el.  

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős:  Tóth József  polgármester 

   

 
 

 

 

 
 


