Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tiszaszentmárton Képviselőtestületének 2015. 02.
15-én megtartott ülésének:

a.) jegyzőkönyve
b.) tárgysorozata
c.) határozatai 4/2015.

NAPIRENDI

PONTOK

1. Előterjesztés Kisebbségi Közösségi Ház bérbeadására
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke
Egyebek:
M e g h í v o t t a k:
- Dr. Szép Béláné jegyző
- Takács Edina megbízott aljegyző
Tiszaszentmárton, 2015.03.02.
Papp Imre
R.N.Ö. elnöke

JEGYZŐKÖNYV

Készült: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kisebbségi Közösségi
Házban 2015. február 15-én megtartott ülésén
J E L E N V A N N A K:
 Papp Imre - elnök
 ifj. Papp Imre - képviselő
 Szabó József – képviselő

Papp Imre, elnök: köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen
jelen van 3 fő, megállapítja, hogy az ülés határozatképes.
Javaslatot tesz a meghívóban közölt napirendi pont megtárgyalására. A meghívóban közölt
napirendi pontok tárgyalásán túl több napirendi pont felvételére javaslat nem érkezett, a
testület a meghívóban szereplő napirendi pontok tárgyalását 3 igen szavazattal elfogadta.
1. Tárgy (1. tsp.) : Előterjesztés kisebbségi Közösségi Ház bérbeadására
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke
Papp Imre elnök: elmondja, hogy Országos Roma Nemzetiségi Önkormányzattól
irodabérlési megkeresés érkezett, mivel a megyei képviselőknek szeretnének irodahelységet
biztosítani. Javasolja a képviselő testületnek havai nyolcvanötezer forint fejében adják bérbe a
kizárólagos tulajdonukat képező irodát, mely bérleti díj magában foglalja (víz, villany, fűtés,
takarítás, internet, egy darab mobiltelefon belföldre történő használatát) 2015. február 16-tól
2015. December 31-ig.
ifj Papp Imre: elmondja, támogatja a irodabérleti szerződés megkötését.
Képviselőtestület 3 igen szavazattal a következő határozatot alkotta:
TISZASZENTMÁRTON KÖZSÉG
ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK
4/2015.(II. 15.)
- h a t á r o z a t a-

Kisebbségi Közösségi Ház bérbeadásáról -

Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestülete:

15.

Kisebbségi közösségi Ház helyiségének bérletéről szóló megállapodás aláírására a Roma
Nemzetiségi Önkormányzat elnökét felhatalmazza, és a következő tartalommal elfogadja:
-

a bérleti díj havi 85 000 Ft, mely tartalmazza víz, villany, fűtés, takarítás, internet, egy
darab mobiltelefon belföldre történő használatát

-

bérleti időszak: 2015. február 16-tól – 2015.12.31-ig.

Több tárgy nem volt. Egyebek napirendi pontban nem volt felvetés, további kérdés,
hozzászólás.
Papp Imre elnök az ülést bezárta.
k.m.f.
Papp Imre

Szabó József
Jegyzőkönyv hitelesítő

R.N.Ö. elnöke

16.

