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Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona Képviselő-testülete 
8553 Lovászpatona, Kossuth tér 2. 
 
Szám L/98-3/2018. 
 
 

J e g y z ő k ö n y v 
 
 
 

Készült: Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona Képviselő-testülete  
                2018. május 17. napján, 10,00 órai kezdettel tartott nyilvános üléséről. 
 
Az ülés helye: Községháza, Lovászpatona. 
 
Jelen vannak: 
 

                   a./ Képviselő-testületi tagok: 

Lászlóné Szabó Barbara elnök, 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, 2 fő jelen van, így a testület határozatképes. Az ülést megnyitja. 
Javaslatot tesz jegyzőkönyv-hitelesítőként László Sándor megválasztására. 
 
Ezt követően a Képviselő-testület 2 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 
László Sándort jegyzőkönyv-hitelesítőnek megválasztotta. Az elnök ismertette az ülés meghívó 
szerinti napirendjét ( Meghívó a jkv. 1. számú melléklete): 
 
1./ A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Lászlóné Szabó Barbara elnök 
 
2./ A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi zárszámadásának jóváhagyása 
Előterjesztő: Lászlóné Szabó Barbara elnök 
 
3./ Roma Hagyományőrző Tábor megvalósítása 
Előterjesztő: Lászlóné Szabó Barbara elnök 
 
4./ Egyetértési jog gyakorlása a lovászpatonai óvoda és bölcsőde átszervezése kapcsán   
Előterjesztő: Lászlóné Szabó Barbara elnök 
 
5./ Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola felújításának támogatása 
Előterjesztő: Lászlóné Szabó Barbara elnök 
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A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 2 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 
nélkül a napirendre tett javaslatot  - számozott határozat hozatala nélkül - elfogadta. 
 
 
II. Napirend tárgyalása: 
 
1./ A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi költségvetésének módosítása 
Előterjesztő: Lászlóné Szabó Barbara elnök 

 
 
Az előterjesztéshez hozzászólás, kérdés nem érkezett. 
 
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 2 igen szavazattal, egyhangúlag hozta meg 
határozatát:  
 
 

4/2018. (V. 17.) Cigány Nemzetiségi  Önkormányzati Határozat a 
Cigány Nemzetiségi  Önkormányzat 2017. évi költségvetésének 
módosításáról 

 

1. Lovászpatona Község Cigány Nemzetiségi  Önkormányzati 
Képviselő-testülete a Cigány Nemzetiségi  Önkormányzat 2017. évi 
költségvetését az alábbiak szerint módosítja: 
 
módosított bevétel 1.546.192,- Ft 
módosított kiadás 1.680.202,- Ft  
A működési hiány belső finanszírozására 134.010,-Ft előző évi 
pénzmaradvány vesz igénybe.   
 
2. A nemzetiségi önkormányzat módosított  kiadásait, bevételeit 
előirányzat-csoportonként, kiemelt előirányzatonként és feladatonként 
az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
 
3. Az Önkormányzat módosított kiadásait, bevételeit mérlegszerűen a 2. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lászlóné Szabó Barbara elnök 
 

2./ A nemzetiségi önkormányzat 2017. évi zárszámadásának jóváhagyása 
 
Lászlóné Szabó Barbara elnök: 2017 évi bevételeik 35.699,- Ft-al meghaladták a kiadásaikat, 
az előző évi költségvetési maradvánnyal,  134.010,- Ft-al együtt 169.709,-Ft költségvetési 
maradvánnyal zárták az évet.  
 
A javaslathoz hozzászólás, kérdés nem érkezett. 
 
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 2 igen szavazattal, egyhangúlag hozta meg 
határozatát:  
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5/2018. (V. 17.) Cigány Nemzetiségi  Önkormányzati Határozat a 
Cigány Nemzetiségi  Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról 

 

Lovászpatona Község Cigány Nemzetiségi  Önkormányzati Képviselő-
testülete a Cigány Nemzetiségi  Önkormányzat 2017. évi zárszámadását  
 
1.680.525 Ft bevétellel 
1.510.816 Ft kiadással 
   169.709 Ft maradvánnyal fogadja el. 

 
1. A nemzetiségi önkormányzat kiadásait, bevételeit előirányzat-
csoportonként, kiemelt előirányzatonként és feladatonként 1. 
mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.  
2. A működési célú bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet 
szerint fogadja el, felhalmozási célú bevétele és kiadása nem 
keletkezett.  
3. A maradvány kimutatást a 3. melléklet tartalmazza.  
4. A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettsége nem 
keletkezett.  
5. A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 4. 
mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.  
 
Határidő: azonnal 
Felelős: Lászlóné Szabó Barbara elnök 
 
 
 

3./  Roma Hagyományőrző Tábor megvalósítása 
Előterjesztő: Lászlóné Szabó Barbara elnök 
 
Lászlóné Szabó Barbara elnök: A már három éve sikeres nyári táborozást idén is meg tudják 
ismételni a Emberi Erőforrások Minisztériuma 700 ezer forintos pályázati támogatásával, a 
helyszín most Bakonyjákó lesz.  Az eredetileg igényelt támogatás csökkenése és a létszám 
csökkenése miatt  módosítaniuk kell a tábor költségvetését.      
 
A javaslathoz hozzászólás, kérdés nem érkezett. 
 
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 2 igen szavazattal, egyhangúlag hozta meg 
határozatát:  
 
 

 
6/2018. (V. 17.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati Határozat a 
„Roma hagyományőrző tábor Bakonyjákón”  pályázat 
megvalósításáról 
 
Lovászpatonai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
jóváhagyja, az  Emberi Erőforrás Támogatáskezelő által a nyelvi 
környezetben megvalósuló nemzetiségi-, népismereti, művészeti, 
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hagyományőrző és olvasó táborok megvalósításának 2018. évi 
költségvetési támogatására kiírt NEMZ-TAB-18 jelű pályázati kiírás 
alapján támogatott „Roma hagyományőrző tábor Bakonyjákón„ 
rendezvény költségvetését az alábbiak szerint:  
 
A program teljes költsége:   710.160,-Ft 

EMMI pályázati támogatás:   700.000,-Ft 

Saját erő:      10.160,-Ft 

Felhatalmazzák az elnököt a pályázattal és a tábor megvalósításával 
kapcsolatos további feladatok ellátására.  

A pályázat megvalósításához a nemzetiségi önkormányzat 10.160,- 
forintot a 2018. évi költségvetésében biztosít. 
 
Felelős:  Lászlóné Szabó Barbara  elnök 
Határidő:  azonnal 

 
 
 
4./ Egyetértési jog gyakorlása a lovászpatonai óvoda és bölcsőde átszervezése kapcsán   
Előterjesztő: Lászlóné Szabó Barbara elnök 
 
Lászlóné Szabó Barbara elnök: A lovászpatonai óvodát az előterjesztés szerint átszervezik, 
annak érdekében, hogy szeptember 1-jétől mini bölcsőde is működhessen. A nemzetiségi 
önkormányzatnak egyetértési joga van a átszervezés kapcsán. Az előterjesztésben foglaltak 
alapján javasolja, hogy hozzák meg egyetértő határozatukat.   
 
A javaslathoz hozzászólás, kérdés nem érkezett. 
 
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 2 igen szavazattal, egyhangúla hozta meg 
határozatát:  
 
 

7/2018. (V. 17.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati Határozat a 
Kastélykerti Óvod és Mini Bölcsőde létrehozásával kapcsolatos 
átszervezésről 

 
Lovászpatonai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
egyetért a Lovászpatona, Nagydém és Vanyola Óvodafenntartó 
Társulás Társulási Tanácsa 4/2018. (IV. 26.) TT határozatában foglalt 
döntésével, miszerint az általa fenntartott Kastélykerti Óvoda 
Lovászpatona intézményt 2018. szeptember 1. napjával Kastélykerti 
Óvoda és Mini Bölcsőde intézménnyé szervezi át.  
 
Felelős: Lászlóné Szabó Barbara  elnök  
Határidő: azonnal 
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5./ Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola felújításának támogatása 
Előterjesztő: Lászlóné Szabó Barbara elnök 
 
Lászlóné Szabó Barbara elnök: A lovászpatonai kastélyiskolában júniusban jelentős építési, 
felújítási munkák kezdődnek. Osztálytermek, szaktantermek, folyosók, ablakok, vizesblokkok 
újulnak meg, de az előcsarnok felújítására, járólapozására még nincsen fedezet. Az 
adományok gyűjtését többek között a Lovászpatonai Baráti Kör közhasznú egyesület végzi.  
 
A javaslathoz hozzászólás, kérdés nem érkezett. 
 
A nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete 2 igen szavazattal, egyhangúlag, minősített 
többséggel hozta meg határozatát:  
 
 

8/2018. (V. 17.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati Határozat a 
Lovászpatonai Bánki Donát Általános Iskola felújításának 
támogatásáról 
 
Lovászpatonai Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testülete 
elhatározza, hogy 20.000,-Ft-al támogatja a Lovászpatonai Bánki Donát 
Általános Iskola felújítását. 
 
Felhatalmazzák az elnököt, hogy a támogatást a támogatásokat gyűjtő 
Lovászpatonai Baráti Kör Közhasznú Egyesület 73900157-19054849 
számú bankszámlájára utaltassa át. 
 
Felelős: Lászlóné Szabó Barbara  elnök  
Határidő: azonnal 

 
 
 
Más a napirenden nem szerepelt, kérdés, hozzászólás nem hangzott el. Lászlóné Szabó 
Barbara  elnök az ülést 10,40 órakor berekesztette. 
 
 
 

K. m. f. 
 
 
 
 

            Lászlóné Szabó Barbara               László Sándor 
                        elnök                                          jegyzőkönyv-hitelesítő 

 


