
Győr-Moson-Sopron Megyei Német
Onkormányzat Közgyűlése

MOK/81-2/2022.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Györ-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat Közgyűlésének a 2022. február
24-én a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Györ, Városház tér 3. II. emeleti
tárgyalójában 14.00 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak: Holczingert Lajos, Kretitemé Kovács Jolán, Molnár Kálmánné, Palkovits János,
Wild Róbert Ferenc

Jelen vannak mé az ülésen: dr. Malomsoki István, megyei jegyző, Szanyiné dr. Vitinger
Mónika, az Onkormányzati, Gazdasági és Jogi Iroda vezetője, Sulyokné Gombolai Zita
pénzügyi munkatárs.

Palkovits János a köz űlés elnöke

Köszöntötte a közgyűlés megjelent tagjait és a hivatal képviselőit.

Megállapította, hogy 5 fö képviselő van jelen, a közgyűlés határozatképes. Az egyszerű
szótöbbséghez 3 szavazat, a minösített szótöbbséghez 4 szavazat szükséges.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Wild Róbertet, a közgyűlés tagjátjavasolta.

A testület egyhangúlag elfogadta, hogy Wild Róbert, a közgyűlés tagja legyen a
j egyzőkönyv-hitelesítő.

Palkovits János elnök

A képviselők a napirendet tartalmazó meghívót megkapták.

Megkérdezte, van-e valakinek napirendet módosítójavaslata.

Napirendet módosító javaslat nem hangzott el.

Palkovits János elnök

Szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot.

A közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat adósságszolgálati
középtávú terve.
Előadó: Palkovits János, elnök

2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Onkormányzat 2022. évi költségvetésének
elfogadása.
Előadó: Palkovits János, elnök



3. Támogatási kérelmek elbírálása
Előadó: Palkovits János, elnök

4. Időközi beszámoló a két ülés között megvalósított programokról.
Előadó: Palkovits János, elnök

5. Egyebek

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. na irendi ont
A G őr-Moson-So ron Német Onkormán zat adóssá szol álati közé távú terve.

EIőadó: Palkovits János, elnök

Palkovits János elnök

Ezt ajogszabály szerint minden év elején a költségvetéssel együtt el kell fogadnia a nemzetiségi
önkormányzatnak.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Palkovits János elnök

Szavazásra bocsátotta a határozatijavaslatot.

A közgyűlés 5 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

1/2022. 11.24. MNÖH
Győr-Moson-Sopron Megyei Német Onkormányzat Közgyűlése az előterjesztésben
foglaltakat megismerte és megállapítja, hogy az Aht. 29/A. §-ában megjelölt középtávú
terv készítése - mivel a jelenlegi információk szerint a nemzetiségi önkormányzatnak a
fenti jogszabályokban meghatározott jogcímeken, költségvetési évet követő három évre
vonatkozóan nem várható bevétele, illetve adósságot keletkeztető ügyletekre ugyanezen
időszakban nem kerül sor - a nemzetiségi önkormányzat esetében nem jelent
kötelezettséget.

Határidő: 2022. február 24.
Felelős: Palkovits János, a közgyűlés elnöke

2. na irendi ont
A G őr-Moson-So ron Me ei Németh Önkormán zat 2022. évi költsé etésének
elfo adása.
Előadó: Palkovits János, elnök

ovi s anos e no

Felkérte Sulyokné Gombolai Zitát az előterjesztés kiegészítésére.

Sul okné Gombolai Zita

A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat 2022. évi működési költségvetési
támogatása 1.040.000,- Ft, melynek utalására két részletben kerül sor.



A feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési törvény 11.2. pontjában meghatározott
feltételrendszer alapján nyújtott támogatás, amelynek két egyenlő részletben történő folyósítása
iránt a támogató a költségvetési év április 30-áig és augusztus 15-éig intézkedik a kincstár útján.
A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a feladatalapú
költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év december 31-éig használható fel.
Az előzö évi maradvány igénybevételét 1.316.970,- Ft összegben tervezzük
költségvetésünkben, amely - a még fel nem használt - előző évi feladatalapú támogatás
maradványából keletkezett.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Palkovits János elnök

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A közgyűlés 5 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

2/2022. 11.24. MNÖH
1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Onkormányzat Közgyűlése a Megyei Német

Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

(a)

(b)

költségvetési bevételét
költségvetési kiadását
költségvetési maradványát

1.040.000, - Ft-ban
2.356.970, - Ft-ban
1.316.970, - Ft-ban

2.

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket,
az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét (működési célra)
1.316.970, - Ft-ban

állapítja meg az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.

A Győr-Moson-Sopron IVIegyei Német Önkormányzat Közgyűlése az 1. pontban
megállapított kiadási és bevételi főösszegen belül a kiadásokat és bevételeket kiemelt
előirányzatonként - az 1. számú melléklet részletezésében - a következő összegekben
állapítja meg:

Kiadások:

- Dologi kiadások
- Működési célú támogatások államháztartáson belülre
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre

1.556.970, - Ft
400.000, - Ft
400.000, - Ft

Bevételek:

- Egyéb működési célú támogatások AH belülről
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele

Határidő: 2022. február 24.
Felelős: Palkovits János, a közgyűlés elnöke

1.040.000, - Ft
1.316.970, - Ft



3. na irendi ont
Támo atási kérelmek elbírálása
Előadó: Palkovits János, elnök

Palkovits János elnök

Elmondta, hogy az alábbi támogatási kérelmek érkeztek.

3. 1. A Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Onkormányzat kérelmet adott be a
mosonmagyaróvári Móra Ferenc Altalános Iskolában 2022.05. 13-án megrendezésre kerülő
"Regionális Németnyelvű Vers- és Prózamondó Verseny" megszervezése költségeinek a
támogatására.
A verseny rendezéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásához (dekoráció, oklevelek, zsűri
vendéglátása, versenyzökjutalmazása) szeretnének támogatást kémi 200.000 Ft összegben.
A Pénzügyi Bizottság ajavaslatot megtárgyalta és 150.000 Ft támogatástjavasolt.

A képviselők egyetértettek ajavaslattal.

Palkovits János a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta a Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Onkormányzat 150.000 Ft-tal
történő támogatását a mosonmagyaróvári Móra Ferenc Altalános Iskolában 2022.05. 13-án
megrendezésre kerülő "Regionális Németnyelvű Vers- és Prózamondó Verseny"
megszervezésének finanszírozására.

A szavazáson Holczinger Lajos érintettsége miatt nem vesz részt.

A közgyűlés 4 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

3/2022. 11.24. MNÖH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Onkormányzat Közgyűlése 150.000 Ft támogatást
nyújt - társfinanszírozással - a Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat
részére, a mosonmagyaróvári Móra Ferenc ÁItalános Iskolában 2022. 05. 13-án
megrendezésre kerülő "Regionális Németnyelvű Vers- és Prózamondó Verseny"
megszervezése költségeinek fedezésére, a 2022. évi költségvetésének terhére.

Határidő: 2022. február 24.
Felelős: Palkovits János, a közgyűlés elnöke

Palkovits János a köz űlés elnöke

3.2. A Györi Német Nemzetiségi Önkormányzat kérelmet adott be a "Dalolj, táncolj ésjátssz
velünk!" Megyei Német Nemzetiségi I^úsági Enek-, Tánc-, és Zenei Fesztivál szervezésnek
támogatására.
A fesztivált minden évben megrendezik. A megye több iskolájának diákjait várják a tánc-, ének,
és zenei produkciókra. A fesztivál szellemisége és célja: a német nemzetiségi hagyományok
anu asa, apo asa, ovatbadása és~5emu a asa a nemze isegi ovo aso esis o aso ata . z egy

nagy lehetőség a megye német nemzetiségi fiataljainak színpadon való bemutatkozására és
egyúttal egy fokmérö is, hogy hol tartanak a nemzetiségi hagyományok ápolásában. A fesztivál
mellett a fiatalok a megyei német nemzetiség múltjáról előadásokat is hallgathatnak. A hetedik
alkalommal megrendezésre kerülőfesztiválon való részvétel a felkészítő pedagógusok számára
isjó lehetőség a megmérettetésre.



A verseny rendezéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásához szeretnének támogatást kémi
150. 000 Ftösszegben.
A Pénzügyi Bizottság ajavaslatot megtárgyalta és 150. 000 Ft támogatástjavasolt.

A képviselők egyetértettek ajavaslattal.

Palkovits János a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta a Győri Német Nemzetiségi Onkormányzat 150.000 Ft-tal történő
támogatását a a "Dalolj, táncolj ésjátssz velünk!" Megyei Német Nemzetiségi I^úsági Enek-,
Tánc-, és Zenei Fesztivál megszervezésének finanszírozására.

A közgyűlés 5 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

4/2022. 11.24. MNÖH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat Közgyűlése 150. 000 Ft támogatást
nyújt - társfinanszírozással - a Győri Német Nemzetiségi Önkormányzat részére, a
"Dalolj, táncolj és játssz velünk!" Megyei Német Nemzetíségi Ifjúsági Ének-, Tánc-, és
Zenei Fesztivál megszervezése költségeinek fedezésére, a 2022. évi költségvetésének
terhére.

Határidő: 2022. február 24.
Felelős: Palkovits János, a közgyűlés elnöke

4. na irendi ont
Időközi beszámoló a két ülés között me alősított ro ramokról.

Előadó: Palkovits János, elnöke

Palkovits János elnök

A közgyűlés 18/2021. (XI. 25. ) MNÖH sz. határozatával döntött arról, hogy a 2021. évi
feladatalapú támogatás terhére 150.000 Ft támogatást nyújt - társfinanszírozással - a Soproni
Német Nemzetiségi Iskola részére, a 2022. 01.28-i "Megyei Német Vers- és Prózamondó
Verseny" megszervezése költségeinek fedezésére.
Az iskola a pandémiás helyzet miatt a versenyt az eredeti dátumban nem tudta megrendezni,
ezért azt 2022. április 1-jén fogja megtartani. Javasolja emiatt a határozatban a dátum
módosítását.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Palkovits János a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta a 18/2021. (XI.25. ) MNÖH sz. határozat módosítását azzal, hogy a
Soproni Német Nemzetiségi Iskola részére társfinanszírozással a 2022.01.28-i "Megyei Német
Vers- és Prózamondó Verseny" megszervezése költségeinek fedezésére nyújtott 150.000 Ft
támogatást az Iskola - a pandémiás helyzet miatt - az eredeti dátum helyett a 2022.04.01-jén
megren ezett "\ egyei emet ers-es rozamon o erseny megszervezése ötségeinek
fedezésére költheti el.

A közgyűlés 5 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:



5/2022. 1.24. MNÖH
A Györ-Moson-Sopron Megyei Német Onkormányzat Közgyűlése a 18/2021. (XI.25.)
MNÖH sz. határozatát úg^' módositja, hogy a Soproni Német Nemzetiségi Iskola részére
társfínanszírozással a 2022.01.28-i "Meg^'ei Német Vers- és Prózamondó Verseny"
megszervezése költségeinek fedezésére nyújtott 150.000 Ft támogatást az Iskola - a
pandémiás hetyzet miatt - az eredetí dátum helyett a 2022.04.01-jén megrendezett
"Megyei Német Vcrs- és Prózamondó Verseny" megszervezése koltségeinek fedezésére
költheti el.

Határidö: 2022. február 24.
Felélcis: Palkovits János, a közgyulés elnöke

Holczin ert La'os ké viselő

Ehben az évben Mosonmagyaróváron a követiíező események voltafc*
2022.01. 12. A Mosoni 'Német Származásúak Egyesulete közgyfilése
2022.<)2.0@. A Mosoni Német Szárrnazásúak Egyesülete farsangí Qsszejövefóte

Yenáégként egy-pár máriafcátnofei német is eljőtt farsangolni.

S. na irendi <mt
Egyebelk

Palkovits János a k8z utés elnelíe
K.éráezte, hogy ̂ an-e valialafléfe egyeb tajékoztátoja a testulet fölé,

Wdlíófoertlíé visélő
T^ékoztatta a ké|)viselőket.t hogy 2022. máreius 7-én Győrben regionálís t^ékoztatő iesz,
melynek témája többek között a 2022. évi országgyülési képviselőkválasztásának előkészítése
során a nemzetiségí regisztóció folyamata, illetve a választas iia(yán a nemzetiségi listára
torténö szavazás.

A 13 Magyarországon lionos nemzetiség közul 12 tüáött neíüzetiségi listát állítani, a romák
nem állítottak fflemzetiségi Hs^t.

Palkovits Jáuos a koz űlés elnolíe

Egyéb kétdés, hozzászólás nem hangzott el, így az ulést bézárta.

K.nt.f

ildR' rt
Itépviselőijegyzökoayv-hitelesítö

-^

a közgy iés elaoke


