Roma Nemzetiségi Önkormányzat Tiszaszentmárton Képviselőtestületének 2016.
03.10.napján 10:00-tól megtartott ülésének:

a.) jegyzőkönyve
b.) tárgysorozata
c.) határozatai

7/2016.

NAPIRENDI

PONTOK

1. Előterjesztés Rostás Viktória Julianna kérelmének elbírálására
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, 2016.03.04.
Papp Imre
R.N.Ö. elnöke

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton község Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kisebbségi Közösségi
Házban 2016.03.10. napján megtartott ülésén
J E L E N V A N N A K:
 Papp Imre - elnök
 Szabó József – képviselő
 hiányzik: ifj. Papp Imre - képviselő

Papp Imre, elnök: köszönti a megjelenteket, az ülést megnyitja. Megállapítja, hogy az ülésen
jelen van 2 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 2 igen szavazattal elfogadta.
1. Tárgy (1. tsp.) : Előterjesztés Rostás Viktória Julianna kérelmének
elbírálására
Előadó: Papp Imre RNÖ elnöke

Papp Imre elnök: elmondja, hogy egy napirendi pont van mindössze. Ismereti, hogy
Rostás Viktória Julianna (an: Rózsa Julianna) 4628 Tiszaszentmárton Táncsics út 57. szám
alatti lakos kérelmet nyújtott be a kisebbségi önkormányzathoz, abból a célból, hogy
szeretné haszonbérbe venni a 034 hrsz-ú területet. Ő maga javasolja, hogy adják neki oda,
mert továbbra is hasonlóan hasznosítaná, művelve lenne a terület.
Szabó József: mekkora nagyságú ez a rész, ki venné igénybe a terület alapú támogatást?
Papp Imre: elmondja a kisebbségi önkormányzatnak ebben 2950/7271 tulajdoni hányada
van. A terület alapú támogatást javasolja, hogy a haszonbérlő vegye igénybe.
Több kérdés,hozzászólás javaslat nem érkezett a képviselőtestület 2 igen szavazattal a
következő határozatot alkotta:
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Tiszaszentmárton
7/2016. (III.10.) határozata
Rostás Viktória Julianna kérelmének elbírálásáról

10.

Roma Nemzetiségi Önkormányzat:
Felhatalmazza Papp Imre elnököt, hogy a kérelmezővel a haszonbérleti szerződés 6 év
időtartamra megkösse a 034 hrsz-ú terület 2950/7271 tulajdoni hányadára vonatkozóan. A
terület alapú támogatás a haszonbérbe adót illeti, a haszonbér mértéke 80 000 Ft/ év/ ha.

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

R.N.Ö. elnöke

Jegyzőkönyv hitelesítő

11.

