Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Elnökétől
Tiszaszentmárton, Petőfi út 93/A.
--------------------------------------------------

Meghívó
A Nemzetiségek jogairól szóló CLXXIX tv.-ben biztosított jogkörömben eljárva
Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületét
2017. december 12. napján
18:00-ra

testületi ülésre összehívom
Ülés helye: Kisebbségi Közösségi ház

NAPIRENDI PONTOK

a 7/2016. (III.10.) - Rostás Viktória Julianna kérelmének
elbírálásáról szóló határozat visszavonására

1. Előterjesztés

Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke
1. Előterjesztés Szabóné Papp Anita és ifj. Papp Imre kérelmének elbírálására
Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke
2. Előterjesztés Karácsonyi juttatásra
Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke
Egyebek:
M e g h í v o t t a k:
-

dr. Szép Béláné jegyző
dr. Takács Edina aljegyző

Tiszaszentmárton, 2017.12.14.
Szabó József
T.R.N.Ö. elnök

Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselőtestületének 2017.12.12.
napján 18:00-tól megtartott ülésének:
a.) jegyzőkönyve
b.) tárgysorozata
c.) határozatai 15-18/2017.

TÁRGYSOROZAT

a 7/2016. (III.10.) - Rostás Viktória Julianna kérelmének
elbírálásáról szóló határozat visszavonására

2. Előterjesztés

Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke
3. Előterjesztés Szabóné Papp Anita és ifj. Papp Imre kérelmének elbírálására
Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke
4. Előterjesztés Karácsonyi juttatásra
Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke

M e g h í v o t t a k:

-

dr. Szép Béláné jegyző
dr. Takács Edina aljegyző

Tiszaszentmárton, 2017.12.14.
Szabó József
TRNÖ elnök

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat Kisebbségi Közösségi Házban
2017.12.12. napján megtartott üléséről
J E L E N V A N N A K:
 Szabó József - elnök
 ifj. Papp Imre – képviselő, jegyzőkönyv hitelesítő
 Papp Imre
meghívottként: dr. Takács Edina
Szabó József, 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 a 7/2016. (III.10.) - Rostás Viktória Julianna
kérelmének elbírálásáról szóló határozat visszavonására
Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke
Szabó József elnök: elmondja, hogy 2016-ban érkezett egy kérelem az önkormányzathoz
haszonbérleti szerződés megkötésére, melyet támogatott is a testület 6 év időtartamra a 034
hrsz. terület 2950/7271 tulajdoni hányadára. Ez a haszonbérleti szerződés azonban nem jött
létre, így javasolja annak a határozatnak a visszavonását!
Kérdés nem érkezett a napirenddel kapcsolatban a képviselőtestület 2 igen szavazattal 1
tartózkodás mellett a következő határozatot alkotta:
Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat
15/2017. (XII.12.) határozata
a 7/2016. (III.10.) - Rostás Viktória Julianna kérelmének elbírálásáról szóló határozat
visszavonásáról
Képviselő testület:
Visszavonja a 7/2016. (III.10.) - Rostás Viktória Julianna kérelmének elbírálásáról szóló
határozatát.
Kapja:
1. érintett
Felelős: elnök

53.

2.
Tárgy (2. tsp.) Előterjesztés Szabóné Papp Anita és ifj. Papp Imre kérelmének
elbírálására
Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke

Szabó József elnök:elmondja, hogy két kérelem érkezett a testülethez, ami a 015/46, 034/3
és 041/38 hrsz.-ú területek haszonbérletére irányul. Javasolja a tulajdoni hányadot
megosztva bérbe adni azt, és kéri a külön szavazást!
Felteszi a kérdést: a képviselő testület bérbe adja e a 015/46 hrsz.-ú , gyümölcsös művelési
ágú ingatlan ½ részét, 041/38 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlan ½ részét,és a 034/3 hrsz.ú szántó, fásított terület művelési ágú ingatlan1209/2475 részét Szabóné Papp Anita részére?
Az elnök bejelenti érintettségét, a képviselők elfogadják azt, így 2 igen szavazattal az alábbi
határozatot hozták:
Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat
16/2017. (XII.12.) határozata
Szabóné Papp Anita kérelmének elbírálásáról
Képviselő testület:
Haszonbérbe adja Szabóné Papp Anita részére a kisebbségi önkormányzat tulajdonában álló
015/46 hrsz.-ú , gyümölcsös művelési ágú ingatlan ½ részét, 041/38 hrsz.-ú szántó művelési
ágú ingatlan ½ részét,és a 034/3 hrsz.-ú szántó, fásított terület művelési ágú ingatlan
1209/2475 részét 2018.01.01.-2022.12.31. napjáig terjedő időtartamban 80 000Ft/ha /év
bérleti díj ellenében. A terület alapú támogatás a bérlőt illeti.
Kapja:
1. érintett
Felelős: elnök

Az elnök felteszi a kérdést: a képviselő testület bérbe adja e a 015/46 hrsz.-ú , gyümölcsös
művelési ágú ingatlan ½ részét, 041/38 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlan ½ részét,és a
034/3 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlan1209/2475 részét ifj. Papp Imre részére?
Ifj. Papp Imre bejelenti érintettségét, a képviselők elfogadják azt, így 2 igen szavazattal az
alábbi határozatot hozták:
Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat
17/2017. (XII.12.) határozata
ifj. Papp Imre kérelmének elbírálásáról

54.

Képviselő testület:
Haszonbérbe adja Papp Imre részére a kisebbségi önkormányzat tulajdonában álló 015/46
hrsz.-ú , gyümölcsös művelési ágú ingatlan ½ részét, 041/38 hrsz.-ú szántó művelési ágú
ingatlan ½ részét,és a 034 hrsz.-ú szántó művelési ágú ingatlan 1209/2475 részét 2018.01.01.2022.12.31. napjáig terjedő időtartamban 80 000Ft/ha /év bérleti díj ellenében. A terület alapú
támogatás a bérlőt illeti.
Kapja:
1. érintett
Felelős: elnök

3.
Tárgy (3. tsp.) Előterjesztés Karácsonyi juttatásra
Előadó: Szabó József TRNÖ elnöke
Szabó József, elnök: javasol megállapítani 10 000 Ft. juttatást az iskolában és óvodában
magtartandó Karácsonyi ünnepségre történő szaloncukor megvásárlására.
Ezzel valamennyi képviselő egyet értett, és a testület 3 igen szavazattal a következő
határozatot hozta:
Tiszaszentmárton Roma Nemzetiségi Önkormányzat
18/2017. (XII.12.) határozata
Karácsonyi juttatásról
Képviselő testület:
Tízezer Forintot biztosít a települési intézményekben megtartandó Karácsonyi ünnepség
támogatására.
Felelős elnök

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

Szabó József
T.R.N.Ö. elnöke

ifj Papp Imre
Jegyzőkönyv hitelesítő

55.

