Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata
8130 Enying, Kossuth u. 26.
Tel./Fax: 22/372-002

MEGHÍVÓ
ENYING VÁROS ROMA NEMZETISÉGI
ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2016. október 26-án
10:00 órai kezdettel tartandó
RENDKÍVÜLI NYÍLT ÜLÉSÉRE

ezúton tisztelettel meghívom.
Az ülés helye:Enyingi Polgármesteri Hivatal (Tanácsterem)
Enying, Kossuth L. utca 26.

N a p i r e n d:
Nyílt ülés
1. 2016. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása
2. Tájékoztatás köztartozásmentes adózói adatbázisba történő ismételt felvételről
3. Tájékoztatás nemzetiségi képzésről
Előadó: Kolompár László, Makula Péter
elnök
elnökhelyettes
Enying, 2016.október 24.
Tisztelettel:
Kolompár László s.k.
elnök

E LŐTE RJES ZTÉ S
Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének
2016. október 26. napján tartandó soron kívüli nyílt ülésére
Tárgy: 2016. évi közmeghallgatás időpontjának meghatározása
Előterjesztő: Kolompár László elnök
Iktatószám: 01/4791-1/2016
Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazás módja:

egyszerű / minősített
nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton terjesztem a t. Képviselő-testület elé a 2016. évi közmeghallgatás időpontjáról szóló
előterjesztést.

1. Előzmények
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a alapján a települési nemzetiségi
önkormányzat testülete évente legalább egyszer, a szervezeti és működési szabályzatban
szabályozott rendben közmeghallgatást tart. A közmeghallgatásról jegyzőkönyv készül.
Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Szervezeti és Működési Szabályzata III. A
képviselő-testület működése cím, 3. Közmeghallgatás alcím 2) pontja tartalmazza, hogy a
közmeghallgatás időpontjáról a képviselő-testület külön határozatban rendelkezik, melyről az elnök
az ülés időpontja előtt legalább 7 nappal meghívót küld ki és tájékoztatja a lakosságot.
Ugyanezen alcím 1) pontja értelmében a közmeghallgatás hivatalos helyszíne Enying, Bocskai
István utca 1. (Vas Gereben Művelődési Ház színházterme).
Fentiekre tekintettel kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy a 2016. évi közmeghallgatás
időpontját állapítsa meg.
2. Jogszabályi hivatkozások
 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 4. melléklet
- határozati javaslat
Enying, 2016. október 24.
Tisztelettel:
Kolompár László
elnök s. k.

H AT Á R O Z AT I J AVA S L AT
Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (X. 26.)
határozata a 2016. évi közmeghallgatás időpontjáról:
Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
1.

a 2016. évi közmeghallgatás időpontját 2016. december ____ (___) __:00 órai kezdettel
állapítja meg,

2. felkéri a polgármesteri hivatalt, hogy a lakosság tájékoztatásával kapcsolatban a szükséges
intézkedéseket tegye meg.
Felelős: Kolompár László elnök, Dr. Kóródi-Juhász Zsolt jegyző
Határidő: azonnal

E LŐTE RJES ZTÉ S
Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. október 26. napján tartandó soron kívüli nyílt ülésére
Tárgy: Tájékoztatás köztartozásmentes adózói adatbázisba történő ismételt felvételről
Előterjesztő: Kolompár László elnök
Iktatószám: 01/3875-9/2016
Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
egyszerű / minősített
A szavazás módja:
nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton ismertetem a T. Képviselő-testülettel a köztartozásmentes adózói adatbázisba (a
továbbiakban: KOMA) történő ismételt felvételről szóló előterjesztést.
1. Előzmények
Mint ahogy a szeptember 6-i és az azt követő szeptember 21-i ülésen tájékoztattam a t. Képviselőtestületet a NAV értesítése alapján az elnök 2016. július 10. napjával törlésre került a
köztartozásmentes adózói adatbázisból (a továbbiakban: KOMA). A képviselő-testület 22/2016.
(IX. 06.) számú döntése értelmében méltatlansági eljárás indult az elnökkel szemben, továbbá a
képviselő-testület nyilatkozattételre hívta fel az elnököt, valamint további adatszolgáltatás céljából a
NAV is megkeresésre került.
Az állami adóhatóság tájékoztatása szerint a KOMA adatbázisból történő törlés oka, hogy az elnök
nem adta be a 1553-as számú adóbevallását, adótartozása nem áll fenn, ennek következtében a
méltatlansági eljárás a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (a továbbiakban:
Nektv.) 107. § (1) bekezdése alapján megszüntetésre került, mellyel egyidejűleg a képviselő-testület
felkérte az elnököt, hogy haladéktalanul pótolja a hiányzó bevallását az állami adóhatóság felé.
Tájékoztatom a t. Képviselő-testületet, hogy az elnök eleget tett kötelezettségének és ennek
megfelelően már szerepel a 2016. októberi köztartozásmentes adózói adatbázisban.
Kérem a Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati javaslat elfogadására.
2. Jogszabályi hivatkozások
 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
 az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 4. melléklet
- határozati javaslat
- KOMA lekérdezés_2016. október
Enying, 2016. október 24.
Tisztelettel:
Kolompár László
elnök s. k.

H AT Á R O Z AT I J AVA S L AT
Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (X. 26.)
határozata a KOMA-ba történő ismételt felvételről:
Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy
Kolompár László elnök 2016 októberétől ismételten szerepel a köztartozásmentes adózói
adatbázisban.
felelős: Kolompár László elnök
határidő: azonnal

E LŐTE RJES ZTÉ S
Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete
2016. október 26. napján tartandó soron kívüli nyílt ülésére
Tárgy: Tájékoztatás nemzetiségi képzésről
Előterjesztő: Dr. Komáromi Eszter aljegyző
Iktatószám: 01/4638-2/2016
Készítette: Dr. Komáromi Eszter aljegyző
A döntés elfogadásához szükséges többség típusa:
A szavazás módja:

egyszerű / minősített
nyílt/ titkos

Tisztelt Képviselő-testület!
Ezúton ismertetem a t. Képviselő-testülettel a nemzetiségi képzés tárgyú előterjesztést.
1. Előzmények
A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontja
értelmében a nemzetiségi önkormányzati képviselő megbízatásának ideje alatt legalább egy
alkalommal köteles részt venni a fővárosi és megyei kormányhivatal által szervezett ingyenes
képzésen.
Tekintettel arra, hogy több képviselő – köztük az elnök és az elnökhelyettes - nem vett részt a
kormányhivatal által 2014. november 18-án szervezett ingyenes képzésen, a kormányhivatal a
nemzetiségi képviselők kötelezettségének teljesítése érdekében ismételten ingyenes képzést szervez
2016. október 28. napjára.
Felhívom a t. Képviselők figyelmét, hogy a megjelenésük jogszabályi kötelezettségen alapul.
Fentiekre tekintettel kérem a t. Képviselő-testületet az előterjesztés megtárgyalására, a határozati
javaslat elfogadására.
2. Jogszabályi hivatkozások
 A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény
3. Költségkihatások, illetve a kiadás fedezetét biztosító költségvetési sor megnevezése: 4. melléklet
- határozati javaslat
- Fejér Megyei Kormányhivatal tájékoztatása
Enying, 2016. október 24.
Tisztelettel:
Kolompár László
elnök s. k.

H AT Á R O Z AT I J AVA S L AT
Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének .../2016. (X. 26.)
határozata a nemzetiségi képzésről:
Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzatának Képviselő-testülete tudomásul vette, hogy a
nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 101. § (1) bekezdés e) pontja alapján
köteles részt venni a melléklet szerinti képzésen.
felelős: Kolompár László elnök, Makula Péter elnökhelyettes
határidő: 2016. október 28.

