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

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona Képviselő-testülete  
                2018. február 13-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./ A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona 2018. évi költségvetésének 
elfogadása 
Előterjesztő: Lászlóné Szabó Barbara elnök 
 
2./ A lovászpatonai általános iskolások kötelező felvételét biztosító általános iskolai 
körzethatár véleményezése 
Előterjesztő: Lászlóné Szabó Barbara elnök 
 
 
A Képviselő-testület 3 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendre tett 
javaslatot  - számozott határozat hozatala nélkül - elfogadta. 
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II. Napirend tárgyalása: 
 

1./ A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona 2018. évi költségvetésének 
elfogadása 

Előterjesztő: Lászlóné Szabó Barbara elnök 
 

Lászlóné Szabó Barbara elnök: 2018-ban is szerencsére támogatást nyertek a hagyományőrző 
tábor megrendezésére, 700 ezer forintot. Most új helyszínen Bakonyjákón lesz a tábor a 
Forrás Vendégházban. A költségvetésben majd módosított előirányzatként fogják 
szerepeltetni ezt a tételt. A költségvetésben egyenlőre csak az általános működési támogatást 
lehet betervezni, a feladatalapú támogatásról később kapnak értesítést. 
 
A javaslathoz hozzászólás, kérdés nem érkezett. 
 
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal - egyhangúan - hozta meg 
határozatát:  
 

 2/2018. (II. 13.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati Határozat a 
nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről 

 
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona Képviselő-
testülete a 2018. évi költségvetéséről az alábbi határozatot hozza:  

1.  A határozat hatálya a Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 
Lovászpatona költségvetési szervre (továbbiakban: nemzetiségi 
önkormányzat) terjed ki.  

2.  A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi 
költségvetését: 

   560.552,- Ft  Költségvetési bevétellel 
   560.552,- Ft  Költségvetési kiadással  
       0 E Ft Költségvetési egyenleggel   

állapítja meg. 

3.  A nemzetiségi önkormányzat a költségvetési bevételek 
forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti 
megoszlását az 1. melléklete  határozza meg. 

4. A működési és felhalmozási bevételek és kiadások előirányzatai 
mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. 
melléklet részletezi. 

5. Az önkormányzat 2018. évi adósságot keletkeztető fejlesztési 
kiadásokat nem tervez. A nemzetiségi önkormányzat saját 
bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből 
származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a  3. 
melléklet mutatja be.   

6. A nemzetiségi önkormányzat bevételeit és kiadásait főbb 
jogcímenként a 4. melléklet mutatja be. 

 
7. Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért az elnök, 

a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a 
felelős. 
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8. A költségvetési hiány csökkentése érdekében évközben 
folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások 
csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.  

9. A nemzetiségi önkormányzat bevételeinek és kiadásainak 
módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról 
a képviselő-testület dönt.  

10. Amennyiben az önkormányzat év közben a költségvetési 
rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy 
bevételei a tervezettől elmaradnak, arról az elnök a Képviselő-
testületet tájékoztatja. 

11. A képviselő-testület – az első negyedév kivételével – 
negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló 
elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja 
a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés – a 
helyi önkormányzatot érintő módon – a hozzájárulások, 
támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az 
intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a Képviselő-
testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.  

12. Az önkormányzat a belső ellenőrzési feladatok ellátásáról a 
Pápakörnyéki Önkormányzatok Feladatellátó Társulása útján 
gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség 
biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

13.   A költségvetési határozat az elfogadás napjától hatályos, de 
rendelkezéseit 2018. január 1-jétől kell alkalmazni. 

Felelős: Lászlóné Szabó Barbara elnök 
Határidő: azonnal   

 
 

2./ A lovászpatonai általános iskolások kötelező felvételét biztosító általános iskolai 
körzethatár véleményezése 
Előterjesztő: Lászlóné Szabó Barbara elnök 

 
Lászlóné Szabó Barbara elnök:  a Veszprémi Járási Hivatal idén kérte véleményüket az 
általános iskolai kö9rzethatárokkal kapcsolatban. Mivel a patonai iskolásoknak a 
lovászpatonai általános iskola a kötelező felvételt biztosító iskola a véleményük csak 
egyetértő lehet.  
 
A javaslathoz hozzászólás, kérdés nem érkezett. 
 
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 3 igen szavazattal - egyhangúan - hozta meg 
határozatát:  
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3/2018. (II. 13.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat a 
lovászpatonai általános iskolások kötelező felvételét biztosító 
általános iskolai körzethatár véleményezéséről  
 
Lovászpatonai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalának a 
kötelező felvételt biztosító általános iskolák felvételi körzethatárára 
vonatkozó tervezetével - miszerint a lovászpatonai általános iskolába 
járó gyermekeknek a kötelező felvételt biztosító általános iskola a 
Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola -  egyetért.  
 
Felkéri az elnököt, hogy a határozatot a Veszprém Megyei 
Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatala vezetőjének küldje meg. 

 

Felelős: Lászlóné Szabó Barbara elnök 
Határidő: azonnal   
 
 

Más a napirenden nem szerepelt, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Lászlóné Szabó 
Barbara elnök  az ülést 15,30 órakor berekesztette. 
 

 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

            Lászlóné Szabó Barbara               Orsós Antal 
                                    elnök                                          jegyzőkönyv-hitelesítő 


