
Győr-Moson-Sopron Megyei Német
Onkormányzat Közgyulése

MOK/. íro. :^/2022.
JEGYZÖKÖNYV

Készült: a Győr-Moson-Sopron Megyei Német Onkonnányzat Pénzügyi Bizottságának a
2022. február 24-én a Györ-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Györ, Városház
tér 3. II. emeleti tárgyalójában 13.45 órakor tartott üléséröl.

Jelen vannak: Wild Róbert Ferenc, Kreitemé Kovács Jolán, , Palkovits János, Molnár
Kálmánné

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

WiIdRóbert a bizottsá elnökhel ettese

Köszöntötte a bizottság megjelent tagjait és a hivatal képviselőit.

Megállapította, hogy 2 fő képviselő van jelen, a közgyűlés határozatképes. Az egyszerű
szótöbbséghez 2 szavazat, a minösített szótöbbséghez 3 szavazat szukséges.

Jegyzőkönyv hitelesítönek Kreitemé Kovács Jolánt, a közgyűlés tagjátjavasolta.

A testület egyhangúlag elfogadta, hogy Kreiterné Kovács Jolán, a pénzügyi bizottság tagja
legyen a jegyzőkönyv-hitelesítő.

WiIdRóbert abizottsá elnökhel ettese

A képviselök a napirendet tartahnazó meghívót megkapták.

Megkérdezte, van-e valakínek napirendet módosító javaslata.

Napirendet módosítójavaslat nem hangzott el.

WiIdRóbert abizottsá elnokhel ettese

Szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot.

A közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

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

2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkorinányzat 2022. évi költségvetésének
elfogadása.
^lőadériPalkovits^Tánes, ^Inök



3. Támogatási kérelmek elbírálása
Előadó: Palkovits János, elnök

4. Időközi beszámoló a két ülés között megvalósított programokról.
EIőadó: Palkovits János, elnok

5. Egyebek

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. na irendi ont
AG őr-Moson-So ron Német Onkormán zatadóssá szol álatiközé távúterve.

Előadó: Palkovits János, elnök

Palkovits János elnök

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

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Wild Róbert a bizottsá elnökhelyettese

Szavazásra bocsátotta a határozatijavaslatot.

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

1/2022. 11.24. NPBH
Győr-Moson-Sopron Megyei Német Onkormányzat Pénzügyi Bizottsága az
előterjesztésben foglaltakat megismerte és változás nélkül javasolja a közgyulés elé
terjeszteni. Mivel a jelenlegi információk szerint a nemzetiségi önkonnányzatnak a fenti
jogszabályokban meghatározott jogcímeken, költségvetési évet követő három évre
vonatkozóan iicm várhatő bevétele, illetve adósságot keletkeztető ügyletekre ugyanezen
időszakban nem kerül sor - a nemzetiségi önkormányzat esetében nem jelent
kötelezettséget.

Határidő: 2022. február 24.
Felelős: Wild Rőbert, a bizottság elnökhelyettese

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

Palkovits János elnök

'iF'e&érle Suíyukné Gumbulai Zitál az elölCTJcyzlós kicgcszAéséí'c.

Sul okné Gombolai Zita

A-.Győí-Moson-Snpron Megyei Német Onknrmányzat _20^2^éYÍ_működési költségvetési
támogatása 1.040.000,- Ft, melynek utalására két részletben kerül sor.



A feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési törvény 11. 2. pontjábaa meghatározott
feltételrendszer alapján nyújtott támogatás, amelynek két egyenlő részletben történő folyósítása
íránt a támogató a költségvetési év április 30-áig és augusztus 15-éig intézkedik a kmcstár útján.
A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-éig, a feladatalapú
költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év december 31-éig hasziíálható fel.
Az előző évi maradvány igénybevételét 1. 316. 970, - Ft összegben tervezzük
költségvetésűnkben, amely - a még fel nem használt - előző évi feladatalapú támogatás
maradványából keletkezett.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

WiIdRóbert abizottsá elnökhel ettese
Szavazásra bocsátotta a határozatijavaslatot.

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

2/2022. .24. NPBH

A Győr-Moson-Soprpn Megyei NémetÖnkormányzat Pénzü^i Bizottsága a Meg^ei
Német Onkormányzat 2022. évi költségvetésének

(a)

(b)

koltségvetési bevételét
költségvetési kiadását
költségvetési maradványát

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

a költségvetési hiány belső fínanszírozására szolgáló finanszírozási muveleteket,
az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét (muködési célra)
1.316.970,-Ft-ban

megismerte az 1. számú mellékletben foglaltak szerint.

2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az 1.
pontban megállapított kiadási és bevételi főösszegen belül a kiadásokat és
bevételeket kiemelt előirányzatonként - az 1. számú melléklet részletezésében - a
következő összegekben ismerte meg és változás nélkül javasolja a közgyűlés elé
terjeszteni.:

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 műkodési célú támogatások ÁH belülről
- EIőző évi koltségvetési maradvány igénybevétele

1.040.000, - Ft
1.316.970,- Ft

. e iruar .

Felelős: Wild Róbert, a bizottság elnökhelyettese



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

Wild Róbert a bizottsá elüökhel ettese

Elmondta, hogy az alábbi támogatási kérelmek érkeztek.

3. 1. A Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat kérehnet adott be a
mosonmagyaróvári IV[óm Ferenc Általános Iskolában 2022.05; 13-án megrendezésre kerülő
"Regionális Németnyelvű Vers- és Prózamondó Verseny" megszervezése költségeinek a
támogatására.
A verseny rendezéséhez kapcsolódó költségek fínanszírozásához (dekoráció, oklevelek, zsűri
vendéglátása, versenyzőkjutalmazása) szeretnének támogatást kémi 200.000 Ft összegben.
A Pénzügyi Bizottság ajavaslatot megtárgyalta és 150.000 Ft támogatástjavasolt.

A képviselők egyetértettek ajavaslattal.

Wild Róbert a bizottsá elnökhel ettese

Szavazásra bocsátotta a Mosomnagyaróvári Német Nemzetiségi Önkormányzat 150. 000 Ft-tal
történő támogatását a mosomnagyaróvári Móra Ferenc Altalános Iskolában 2022. 05. 13-án
megrendezésre keriilő "Regionális Németnyelvű Vers- és Prózamondó Verseny"
megszervezésének finanszírozására.

A pénzügyi bizottság 2 igen egyhangú szavazattal a kovetkező határozatot hozta:

3/2022. 1.24. NPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága változás
nélkül javasolja a közgyűlés elé terjeszteni a 150.000 Ft támogatást nyújtását -
társfinanszírozással - a Mosonmagyaróvári Német Nemzetiségi Onkormányzat részére, a
mosonmagyaróvári Móra Ferenc Altalános 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: Wild Róbert, a bizottság elnökhelyettese

Wild Róbert, a bizottság ehiökhelyettese
3.2. A Győri Német Nemzetiségi Öiikormányzat kérelmet adott be a "Dalolj, táncolj és játssz
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
tanulása, ápolása, továbbadása és bemutatása a nemzetiségi óvodások és iskolások által. Ez egy
nagy tehetőség a megye német iiemzetiségi fiaíayaínak színpadon való beiimtatkozáíiára és
egyúttal egy fokmérő is, hogy hol tartanak a nemzetiségi hagyományok ápolásában. A fesztivál
mellett a fíatalok a megyei német nemzetiség múltjáról előadásokat is hallgathatnak. A hetedik
alkalommal^ne^endezésre keriilőfesztiválon való részvétel a felkészítö pedagógusok számára
isjó lehetöség a megmérettetésre.



A verseny rendezéséhez kapcsolódó költségek fínanszírozásához szeretnének támogatást kémi
150.000 Ftösszegben.
A Pénzügyi Bizottság ajavaslatot megtárgyalta és 150.000 Ft támogatástjavasolt.

A képviselők egyetértettek ajavaslattal.

Wild Róbert a bizottsá elnökhel ettese

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

A péHzügyi bizottág 2 igen egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

4/2022. 11.24. NPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága változás
nélkűl javasolja a közgyűlés elé terjeszteni a 150.000 Ft támogatás nyújtását -
társfínanszírozással - a Győri Német Nemzetiségi Onkormányzat részére, a "Dalolj,
táneolj és játssz velünkí'^Me^ei Német Nemzetiségi IQúsági Enek-,̂ áne^^^^
Fesztivál megszervezése költségeinek fedezésére, a 2022. évi költségvetésének terhére.

Határidő: 2022. február 24.
Felelős: WildRóbert a bizottsá elnökhel ettese

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

EIőadó: Palkovits János, elnöke

Palkovits János elnok

A közgyűlés 18/2021. (XI.25.) MNOH sz. határozatával döntött arról, hogy a 2021. évi
feladatalapú támogatás terhére 150.000 Ft támogatást nyújt - társfínanszírozással - 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.

WiIdRóbert abizottsá elnökhel ettese

Szavazásra bocsátotta a 18/2021. (XI.25.) MNOH sz. határozat módosítását azzal, hogy a
Soproni Német Neinzetiségi 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
megrendezett "Megyei Német Vers- és Prózamondó Verseny" megszervezése költségeinek
fedezésére költheti el.

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



5/2022. 11.24. NPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Német Onkormányzat Pénzügyi Bizottsága a 18/2021.
(XI.25.) MNOH sz. határozatát úgy javasolja módosítani és a közgyűlés elé terjeszteni,
hogy a Soproni Német Nemzetiségi Iskola részére társfinanszírozással a 2022. 01.28-i
"Megyei Német Vers- és Prózamondő Verseny" megszervezése költségeinek fedezésére
nyújtott 150.000 Ft támogatást az Iskola - a pandémiás helyzet miatt - az eredeti dátum
helyett a 2022.04.01-jén megrendezett "Megyei Német Vers- és Prőzamondó Verseny"
megszervezése költségeinek fedezésére költheti el.

Határidő: 2022. február 24.
Felelős: Wild Róbert, a bizottság elnökhelyettese

Holczin ertLa'oské viselő

Ebben az évben Mosonmagyaróváron a következő események voltak:
2022.01. 12. A Mosoni Német S^ánnazásúak Egyesülete közgyűlése
2022,02.09. AMosQni Német Származásúak Egyesülete farsangi összejoyetele

Vendégként egy-pár máriakálnoki német is eljött farsangolni.

5. na irendi

Egyebek
ont

WiIdRőbertké viselő
Tájékoztatta a képviselőket, hogy 2022. március 7-én Győrben regionális tájékoztató lesz,
melynek témája többek között a 2022. évi országgyűlési képviselők választásának előkészítése
során a nemzetiségi regisztráció folyamata, illetve a választás napján a nemzetiségi listára
történő szavazás.

A 13 Magyarországon honos nemzetiség közül 12 tudott nemzetiségi listát állítam, a romák
nem állítottak nemzetiségi listát.

Wild Róbert a bizottsá elnökhel ettese

Egyéb kérdés, hozzászólás nem hangzott el, így_az ülést bezárta.
.̂
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képviselő, jegyzőkönyv-hitelesítő a közg}rűlés elnökhelyettese


