
Győr-Moson-Sopron Megyei Német
Onkormányzat Pénzügyi Bizottsága

MOK/176-5/2022.
JEGYZÖKÖNYV

Készült: a Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat Pénzügyi Bizottságának a
2022. május 19-én a Györ-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Győr, Városház tér
3. II. emeleti tárgyalójában 13.45 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak: Ferenczi Tamás, Wild Róbert Ferenc

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

Ferenczi Tamás, a bizottsá" elnöke

Köszöntötte a bizottság megjelent tagjait és a hivatal képviselőit.

Megállapította, hogy 2 fö képviselő van jelen, a bizottság határozatképes. Az egyszerű
szótöbbséghez 2 szavazat, a minősített szótöbbséghez 3 szavazat szükséges.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Wild Róbertet, a bizottság tagjátjavasolta.

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

Ferenczi Tamás a bizottsá elnöke

A képviselök a napirendet tartalmazó meghívót megkapták.

Megkérdezte, van-e valakinek napirendet módosítójavaslata.

Napirendet módosító javaslat nem hangzott el.

Ferenczi Tamás a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta a napirendijavaslatot.

A közgyűlés 2 igen, egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Onkormányzat 2021. évi költségvetésének
módosítása.

EIőadó: Ferenczi Tamás, a bizottság elnöke

2. Győr-lVIoson-Sopron Megyei Német Önkormányzat 2021. évi gazdálkodásának
beszámolója és a költségvetési maradvány elszámolása.
Előadő: Ferenczi Tamás, a bizottság elnöke

3. A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetésének
módosítása.



Előadó: Ferenczi Tamás, a bizottság elnöke

4. Támogatási kérelmek elbírálása.
Előadó: Ferenczi Tamás, a bizottság elnöke

5. Egyebek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. na irendi ont
A G őr-Moson-So ron IVIe ei Német Önkormán zat 2021. évi költsé etésének
módosítása.

Előadó: Ferenczi Tamás, a bizottság elnöke

Ferenczi Tamás a bizottsá elnöke

A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat pénzügyi bizottsága 2021. évi
költségvetését a 1/2021. (VI. 24. ) MNÖH határozat szabályozza. A költségvetés eredeti
előirányzatának módosítására negyedik alkalommal kerül sor

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Tamás a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

6/2022. V.19 NPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Onkormányzat Pénzügyi Bizottsága változás
nélkül javasolja a közgyűlés elé terjeszteni a 2021. évi költségvetésének módosítását a
mellékletben foglaltak szerint.

Határidő: 2022. május 19.
Felelős: Ferenczi Tamás, a bizottság elnöke

2. na irendi ont
A G őr-Moson-So ron Me ei Német Önkormán zat 2021. évi
beszámoló'a és a költsé etési maradván elszámolása.

EIőadó: Ferenczi Tamás, a bizottság elnöke

Ferenczi Tamás a bizottsá elnöke

Felkérte Sulyokné Gombolai Zitát az előterjesztés kiegészítésére.

azdálkodásának



Sul okné Goinbolai Zita

A területi nemzetiségi önkormányzatok 2021. évben is működési és feladatalapú támogatásra
voltak jogosultak a központi költségvetésből. A működési támogatás 2021. évi összege 1 040
OOO,- Ft, amely leutalásra került, teljesítése 100,0%.
A bevételek előirányzata a feladatalapú támogatásként kapott 1.333.310,- Ft összegű
pótelőirányzattal növekedett. A bevételek teljesítése az elmúlt évben összesen 3.651.253,- Ft
volt(100%).
A kiadási elöirányzatokból 2.334. 283. - Ft-ot (63, 9 %) használt fel a német önkormányzat a
beszámolási időszakban. Ezen belül dologi kiadásokra 1.684.283,- Ft volt a felhasználás. A
dologi kiadások között került elszámolásra kiküldetési költségekre 261.944, - Ft,
társfinanszírozásban megvalósuló nemzetiségi rendezvényekhez kapcsolódó kulturális
szolgáltatások igénybevételére, szállításra (hangosítás, terembérlet, műsorszolgáltatás)
1. 184.250,- Ft, általános forgalmi adóra 70.609,- Ft, továbbá pénzügyi szolgáltatásokra
(bankköltség) 33. 409, - Ft kifizetés történt 2020. december 31-ig.
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre, a nemzetiségi önkormányzatok
progranyainak támogatására 650.000,- Ft összegben került sor.

További kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Tamás a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

7/2022. V.19 NPBH
A Győr-JVIoson-Sopron Megyei Német Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága változás
nélkül javasolja a közgyűlés elé terjeszteni a 2021. évi költségvetésének végrehajtását a
mellékletben foglaltak szerint.

Határidő: 2022. május 19.
Felelős: Ferenczi Tamás, a bizottság elnöke

3. na irendi ont
A G őr-Moson-So ron Me ei Német Onkormán zat 2022. évi költsé etésének
módosítása

Előadó: Ferenczi Tamás, a bizottság elnöke

Ferenczi Tamás a bizottsá elnöke

A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat 2022. évi költségvetését a 2/2022.
(11. 24. ) MNÖH határozat szabályozza. A költségvetés eredeti előirányzatának módosítására
első alkalommal kerül sor

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Tamás a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta a határozatijavaslatot.



A bizottság 2 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

8/2022. V.19 NPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága változás
nélkül javasolja a közgyűlés elé terjeszteni a 2022. évi költségvetésének módosítását a
mellékletben foglaltak szerint.

Határidő: 2022. május 19.
Felelős: Ferenczi Tamás, a bizottság elnöke

4. na irendi ont
Támo atási kérelmek elbírálása

Előadó: Ferenczi Tamás, a bizottság elnöke

Ferenczi Tamás a bizottsá elnöke

Elmondta, hogy az alábbi támogatási kérelmek érkeztek.

4. 1. G őrMe eiJo ú Város Német Önkormán zatának kérelme a Kovács Mar itNémet
Nemzetísé i Altalános Iskola balla ásiünne sé énektámo atására társfínanszírozással.

Ferenczi Tamás a bizottsá elnöke

2022. júniusában lesz a győri Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Altalános Iskola
8. osztályos ballagási ünnepsége. A GYMJV Német Önkormányzat idén is szeretnejelen lenni
az eseményen. A nemzetiségi ballagó osztályok diákjainak, valamint az Altalános Iskola
pedagógusainak a hagyományokhoz híven minden évben ajándékokkal készül a Német
Önkormányzat.
A györi német önkomiányzat eddig erre nem kért támogatást, de idén 4,5 millió Ft-tal
csökkentette a pénzüket a győri önkormányzat, ezért nem tudják támogatás nélkül
megfinanszírozni a programot.
Az esemény rendezéséhez kapcsolódó költségek finanszírozásához (ajándékok, étkeztetés)
szeretnének támogatást kémi 150.000 Ft összegben.

A képviselök egyetértettek ajavaslattal.

Ferenczi Tamás a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta a Győri Német Oiikormányzat 150. 000 Ft-tal történö támogatását györi
Kovács Margit Német Nyelvoktató Nemzetiségi Altalános Iskolában megrendezésre kerülő 8.
osztályos ballagási ünnepség megszervezésének finanszírozására.

A szavazáson Ferenczi Tamás érintettsége miatt nem vesz részt.

A pénzügyi bizottság 1 fővel határozatképtelen, döntés nem született.

4.2. Levéli Német Nemzetisé i Önkormán zat kérelme a 2022. 06. 11-i Kórustalálkozó a
HeidebodenEnekkar22. évforduló'árarendezvén me szervezésének támo atására.

Ferenczi Tamás abizottsá elnöke

2022. június 11-én lesz az énekkari találkozó. Elég nagy rendezvénynek bizonyult, 250
személyre terveznek. A sátorbérlés és az étkezés költsége a bekért árajánlatok alapján



körülbelül 2 millió Ft plusz áfa. 250 személyre az ellátásra 2700 Ft plusz áfa összegű árajánlat
érkezett. Ehhez kémek 150.000 Ft támogatást, társfinanszírozással.

A bizottság tagjai egyetértettek ajavaslattal.

Ferenczi Tamás abizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta a Levéli Német Önkonnányzat 150. 000 Ft-tal történő támogatását a
2022.06. 11-i Kómstalálkozó a Heideboden Énekkar 22. évfordulójára rendezvény
megszervezésének fínanszírozására.

A bizottság 2 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

9/2022. .19 NPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága változás
nélkül javasolja a közgyűlés elé terjeszteni 150.000 Ft támogatást nyújtását -
társfinanszírozással - Levél Német Nemzetiségi Önkormányzata részére, a 2022. 06. 11-i
Kórustalálkozó a Heideboden Énekkar 22. évfordulójára rendezvény megszervezése
költségeinek fedezésére, a 2022. évi költségvetéséaek terhére.

Határidő: 2022. május 19.
Fclelős: Ferenczi Tamás, a bizottság elnöke

5. na irendi ont
Egyebek

Ferenczi Tamás abizottsá elnöke
Kérdezte, hogy van-e valakinek egyéb tájékoztatója a testület felé.

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Ferenczi Tamás a bizottsá elnöke
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