1/2018. (I. 30.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati határozat a
települési önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás
felülvizsgálatáról
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona Képviselőtestülete 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
2/2018. (II. 13.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati Határozat a
nemzetiségi önkormányzat 2018. évi költségvetéséről
A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat Lovászpatona Képviselőtestülete 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.

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 Képviselőtestületet 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 Képviselőtestület 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

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

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

5/2018. (V. 17.) Cigány Nemzetiségi Önkormányzati Határozat a
Cigány Nemzetiségi Önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról
Lovászpatona Község Cigány Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestülete 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 előirányzatcsoportonként, 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

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,
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:
Határidő:

Lászlóné Szabó Barbara elnök
azonnal

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

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

