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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat (a továbbiakban: RNÖ) támogatási kérelmet nyújtott be 

Polgármester Úr, illetve Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felé a Polgár, Hősök 

utca 71. szám alatti ingatlan bérleti díjának finanszírozására vonatkozóan. 

 

A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban: Nek. tv.) 80. § (1) 

bekezdése alapján „a települési önkormányzat, illetve az a hivatal, amelyik a helyi nemzetiségi 

önkormányzat székhelye szerinti helyi önkormányzat önkormányzati hivatali feladatát ellátja, 

biztosítja a helyi nemzetiségi önkormányzat részére az önkormányzati működés személyi és tárgyi 

feltételeit, szakmai segítséget nyújt, továbbá gondoskodik a működéssel kapcsolatos gazdálkodási és 

adminisztratív végrehajtási feladatok ellátásáról.” 

 

Az Önkormányzat a működéshez, testületi képviselői feladatok ellátásához szükséges személyi és 

tárgyi feltételeket biztosítja az Nek.tv 80. § (1) a)-e) pontjában foglaltaknak megfelelően a RNÖ 

székhelyén (Polgár, Barankovics tér 5. sz.) munkaidőben. 

 

A RNÖ külön irodahelyiségben szeretné ellátni feladatait. Ennek érdekében bérleti szerződést kötöttek 

Újhelyi Zoltán polgári lakossal, Polgár, Hősök u. 71. szám alatti ingatlan tulajdonosával. Az ingatlan 

bérleti díja 45.000.- Ft/hó, melynek átvállalását kérik a Képviselő-testülettől és Polgármester Úrtól. 

 

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

határozati javaslatot elfogadni szíveskedjen.  

 

Polgár, 2020. február 12. 

 

 

     Tisztelettel:   

 

Tóth József 

        polgármester 

 

 

 

 

 

 

 



Határozati javaslat 

…./2020. (II. 20.) Képviselő-testületi határozat 

 

Polgár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „Javaslat a 

Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat által beadott támogatási kérelemre” 

előterjesztést és az alábbi határozatot hozta: 

 

A. változat   

 

1./ A Képviselő-testület a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

kérelmét a Polgár, Hősök utca 71. szám alatti ingatlan bérleti 

díjának átvállalását támogatja a szerződés időtartamára.  

 

2./ A Képviselő-testület az ehhez szükséges forrást (439.138 Ft) az 

önkormányzat 2020. évi költségvetésében az általános tartalék 

terhére biztosítja.  

 

3./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 

értesítse a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzatot.  

 

Felelős:  Tóth József polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 

 

 

B. változat   

 

1./ A Képviselő-testület a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzat 

kérelmét a Polgár, Hősök utca 71. szám alatti ingatlan bérleti 

díjának átvállalását nem támogatja. 

 

2./ A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a döntésről 

értesítse a Polgári Roma Nemzetiségi Önkormányzatot. 

 

Felelős:  Tóth József polgármester 

Határidő:  értelemszerűen 

 
 


