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TARTALOMJEGYZÉK 
Az Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. évi 

határozatairól 
 
 
 
1/2015. (I. 28.) Hitelesítő elfogadása 2015. január 28-i rendkívüli nyílt ülés – Makula 

Péter 
 

2/2015. (I. 28.) Napirend elfogadása – 2015. január 28. rendkívüli nyílt ülés 
 

3/2015. (I. 28.) Az Enying Város Önkormányzatával megkötött Együttműködési 
megállapodás felülvizsgálata és hatályban tartása 

 
4/2015. (II. 13.) Hitelesítő elfogadása 2015. február 13-i soron következő (rendes) nyílt 

ülés – Makula István 
 

5/2015. (II. 13.) Napirend elfogadása – 2015. február 13. soron következő (rendes) nyílt 
ülés 

 
6/2015. (II. 13.) Határozati javaslat módosítása – „Enying Város Roma Nemzetiségi 

Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadása” tárgyú 
előterjesztés 

 
7/2015. (II. 13.) A tehetséges roma fiatalok részére tanulmányi eredményük alapján 

könyvjutalom adásáról szóló döntés 
 

8/2015. (II. 13.) Határozati javaslat módosítása – „Enying Város Roma Nemzetiségi 
Önkormányzata 2015. évi költségvetésének elfogadása” tárgyú 
előterjesztés 

 
9/2015. (II. 13.) A 2015. évi költségvetésben szereplő támogatás összegéből fennmaradó 

összeg egyéb dologi kiadások között történő szerepeltetése 
 

10/2015. (II. 13.) Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 2015. évi 
költségvetésének meghatározása 

 
11/2015. (II. 13.) A nemzetiségi önkormányzat útiköltség térítés kifizetésére vonatkozó 

összeg meghatározása – 50.000,- Ft/év 
 

12/2015. (II. 13.) A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete tagjai részére a 2015. 
évre szóló tiszteletdíj megállapítása – 7.218,- Ft/hó/fő 

 
13/2015. (II. 13.) A 2015. évre vonatkozó munkaterv jóváhagyása 

 
14/2015. (II. 13.) Határozati javaslat módosítása – „Táncoktatás megszervezése” tárgyú 

előterjesztés 
 

15/2015. (II. 13.) A Roma Táncegyüttes működésének újraindításáról, útiköltségének 
meghatározásáról szóló döntés 

 
16/2015. (II. 13.) Határozati javaslat módosítása – „Roma kispályás focicsapat 

megszervezése” tárgyú előterjesztés 
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17/2015. (II. 13.) A Roma kispályás focicsapat bajnokságon való részvételéhez szükséges 

útiköltség meghatározásáról szóló döntés 
 

18/2015. (V. 11.) Hitelesítő elfogadása 2015. május 11-i soron következő (rendes) nyílt 
ülés – Makula Péter 
 

19/2015. (V. 11.) Napirend módosítása 
 

20/2015. (V. 11.) Napirend elfogadása – 2015. május 11. soron következő (rendes) nyílt 
ülés 

 
21/2015. (V. 11.) Makula István nemzetiségi önkormányzati képviselő lemondásának 

tudomásul vétele 
 

22/2015. (V. 11.) Az Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2014. 
zárszámadásának megállapítása 

 
23/2015. (V. 11.) Kapcsolat felvételi szándékról szóló döntés – Berhida Roma 

Nemzetiségi Önkormányzat 
 

24/2015. (V. 11.) Határozati javaslat módosítása – „Kispályás labdarúgás terembérleti 
szerződés” tárgyú előterjesztés 

 
25/2015. (V. 11.) Bérleti szerződésben foglaltakkal való egyetértés, szerződés 

megkötéséről szóló döntés – Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Enyingi Tankerület 

 
26/2015. (V. 11.) Rendezvény tartásáról szóló döntés – „Roma nap” 

 
27/2015. (V. 11.) A 2015. évi közbeszerzési eljárásban ajánlatkérőként történő részvétel 

elutasítása 
 

28/2015. (V. 11.) Határozati javaslat módosítása – „Roma néptáncoktatás” tárgyú 
előterjesztés 

 
29/2015. (V. 11.) Az elnök felhatalmazása egyeztetések lefolytatására a néptáncoktatás 

időpontjáról – Vas Gereben Művelődési Ház és Könyvtár 
 

30/2015. (V. 11.) Az Enying Város Roma Nemzetiségi Önkormányzat Szervezeti és 
Működési Szabályzatának kiegészítése 

 
31/2015. (V. 11.) A Fejér Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásában foglaltak 

megismeréséről szóló döntés – FEB602/831-1/2015. 
 

32/2015. (V. 11.) Kolompár László elnök vagyonnyilatkozata átvételéről szóló döntés, 
jogszabályi kötelezettségnek való elégtétel – 2014. év 

 
33/2015. (V. 11.) Kolompár László elnök vagyonnyilatkozata átvételéről szóló döntés, 

jogszabályi kötelezettségnek való elégtétel – 2015. év 
 

34/2015. (V. 11.) Makula Péter elnökhelyettes vagyonnyilatkozata átvételéről szóló 
döntés, jogszabályi kötelezettségnek való elégtétel – 2014. év 
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35/2015. (V. 11.) Makula Péter elnökhelyettes vagyonnyilatkozata átvételéről szóló 

döntés, jogszabályi kötelezettségnek való elégtétel – 2015. év 
 

36/2015. (V. 11.) Makula István képviselő vagyonnyilatkozata átvételéről szóló döntés, 
jogszabályi kötelezettségnek való elégtétel – 2014. év 

 
37/2015. (V. 11.) Makula István képviselő vagyonnyilatkozata átvételéről szóló döntés, 

jogszabályi kötelezettségnek való elégtétel – 2015. év 
 

38/2015. (V. 11.) Kolompár László elnök köztartozásmentes adózói adatbázisba való 
felvételről szóló igazolás bemutatásáról szóló döntés, jogszabályi 
kötelezettségnek való elégtétel 

 
39/2015. (V. 11.) Makula Péter elnökhelyettes köztartozásmentes adózói adatbázisba való 

felvételről szóló igazolás bemutatásáról szóló döntés, jogszabályi 
kötelezettségnek való elégtétel 

 
40/2015. (V. 11.) Hitelesítő elfogadása 2015. május 11-i soron következő (rendes) zárt 

ülés – Makula Péter 
 

41/2015. (V. 11.) Napirend elfogadása – 2015. május 11. soron következő (rendes) zárt 
ülés 


