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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat kérelemmel fordult Polgár Város Önkormányzata 

felé a Polgár, Hősök u. 23. szám alatti bérleményük rezsiköltség támogatására. Az írásos 

kérelem az előterjesztés mellékletét képezi. 

 

Mint arról korábban tájékoztattuk a Tisztelt Képviselő-testületet, a Polgári Roma Nemzetiségi 

Önkormányzat 2016. április hónapban a Polgár, Bem út 1. sz. alatti épületrészből átköltözött a 

Polgár, Hősök u. 23. szám alatti bérleménybe. A bérlemény havi bruttó bérleti díja 15 e Ft/hó. 

Polgár Város Önkormányzata az 57/2016. sz. határozatában a bérleti díj fedezetére    128 e Ft 

összegű támogatást biztosított a költségvetés általános tartaléka terhére. 

 

A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2016. október 06.-i ülésén tárgyalta és a 23/2016. 

(X.6.) sz. határozatában döntött arról, hogy a bérleti díjon túlmenően 2016. október 1 – 2016. 

december 31-ig tartó időtartamra a bérleményük rezsiköltségéhez legfeljebb havi 20 e Ft 

összegű támogatási kérelemmel forduljanak Polgár Város Önkormányzatához. 

 

A Nemzetiségi Önkormányzat ülésén megtárgyalásra került, hogy a rezsiköltség 

megállapításához a bérbeadótól megkérik az épület rezsi költségének kalkulációját, ez alapján 

az áram, víz, gázfogyasztás havi kiadási költségkerete ismertté válik.  

 

Fenti költségkalkuláció a mai napig nem került benyújtásra az önkormányzat felé, így a 

bérlemény havi rezsiköltsége a mai napig nem ismert.  A konkrét költségtervezet hiányában a 

rezsiköltség támogatását nem javaslom, amennyiben a költségkalkuláció benyújtásra kerül, ez 

esetben javaslom a kérelem újra tárgyalását. 

 

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

kiegészíteni és határozatban foglaltakat elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2016. november 08. 

       Tisztelettel:  

         

 

Tóth József 

        polgármester 

 



 

 

 

Határozati javaslat 

 …../ 2016. (XI. 17.) sz. Képviselő-testületi határozat 

 

 

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

Nemzetiségi Önkormányzat kérelmének megtárgyalására” irányuló előterjesztést és az alábbi 

határozatot hozta: 

 

 

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

Polgár, Hősök útja 23. szám alatti bérlemény rezsiköltség kalkuláció hiánya miatt érdemben 

nem tudta megtárgyalni, ezért a rezsiköltségre vonatkozó hozzájárulást nem támogatja. 

 

2.  A hiányzó dokumentumok pótlását követően a Képviselő-testület a kérelmet a következő 

ülésen tárgyalja újra. 

 

 

Határidő: értelemszerűen  

Felelős:  Tóth József  polgármester 

   

 
 

 

 

 
 


