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Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona Képviselő-testülete 
8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám:  L/98/2018. 

 
J e g y z ő k ö n y v 

 
 

Készült: Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona Képviselő-testülete  
                2018. január 30-án 15,00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Községháza, Lovászpatona. 
 
Jelen vannak: 
 

                   a./ Képviselő-testületi tagok: 

Lászlóné Szabó Barbara elnök, Orsós Antal elnökhelyettes, László Sándor 

képviselő   

 b./ Tanácskozási joggal résztvevő: 

 dr. Reichert László aljegyző, jegyzőkönyvvezető 

  
II. Napirend előtt: 
 
Lászlóné Szabó Barbara elnök: Üdvözli az ülésen megjelenteket. Megállapítja, hogy a 3 tagú 
képviselő-testületből, 3 fő jelen van, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz jegyzőkönyv-hitelesítőként Orsós Antal megválasztására. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
Orsós Antalt jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. Az elnök ismertette az ülés meghívó 
szerinti napirendjét ( Meghívó a jkv. 1. számú melléklete): 

 
1./ Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona és  Lovászpatona Község 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: Lászlóné Szabó Barbara elnök 
 
A Képviselő-testület 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendre tett 
javaslatot  - számozott határozat hozatala nélkül - elfogadta. 
 
II. Napirend tárgyalása: 

 
1./ Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona és  Lovászpatona Község 
Önkormányzata közötti együttműködési megállapodás felülvizsgálata 

Előterjesztő: Lászlóné Szabó Barbara elnök 
 

Lászlóné Szabó Barbara elnök: január 31-ig minden évben felül kell vizsgálni a települési 
önkormányzattal kötött együttműködési megállapodást. A polgármester úrral és az aljegyző 
úrral áttekintették a megállapodást és úgy ítélték meg, hogy a megállapodás nem szorul 
módosításra vagy kiegészítésre.  
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A javaslathoz hozzászólás, kérdés nem érkezett. 
 
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal - egyhangúan - hozta meg 
határozatát:  
 

 1/2018. (I. 30.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat a 
települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás 
felülvizsgálatáról 

 
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona Képviselő-
testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § 
(1)-(3) bekezdése előírásai szerint a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
Lovászpatona és Lovászpatona Község Önkormányzata között 
megkötött együttműködési megállapodást felülvizsgálta, melyet 
változatlan feltétételekkel továbbra is hatályban kíván tartani. 
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lászlóné Szabó Barbara elnök   

 
 

 
Más a napirenden nem szerepelt, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Lászlóné Szabó 
Barbara elnök  az ülést 15,15 órakor berekesztette. 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

            Lászlóné Szabó Barbara               Orsós Antal 
                                    elnök                                          jegyzőkönyv-hitelesítő 


