
Győr-Moson-Sopron Megyei
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Pénzügyi Bizottsága

MOK/181-5/2022.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Györ-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi
Bizottágának a 2022. május 30-án a Györ-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Györ, Városház tér 3. II. emeleti tárgyalójában 9.45 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak: Lakatos Gyula, Kolompár Csaba, Pusztai Antal.

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

Lakatos G ula a bizottsá elnöke

Köszöntötte a bizottság megjelent tagjait és a hivatal képviselőit.

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

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Pusztai Antalt, a bizottság tagját javasolta.

A bizottság egyhangúlag elfogadta, hogy Pusztai Antal, a bizottság tagja legyen a
j egyzőkönyv-hitelesítő.

Lakatos G ula a bizottsá elnöke

A képviselök a napirendet tartalmazó meghívót megkapták.

Megkérdezte, van-e valakinek napirendet módosítójavaslata.

Napirendet módosító javaslat nem hangzott el.

Lakatos G ula a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta a napirendijavaslatot.

A bizottság egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi
költségvetésének módosítása.
Előadó: Lakatos Gyula, elnök

2. Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2021. évi
gazdálkodásának beszámolója és a költségvetési maradvány elszámolása.
Előadó: Lakatos Gyula, elnök



3. A Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
költségvetésének módosítása.
Előadó: Lakatos Gyula, elnök

4. Támogatási kérelmek elbírálása.
Előadó: Lakatos Gyula, elnök

5. Egyebek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. na irendi ont
A G őr-Moson-So ron Me ei Roma Nemzetisé i Onkormán zat 2021. évi
költsé etésének módosítása.

Előadó: Lakatos Gyula, elnök

Lakatos G ula a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta a határozatijavaslatot.

A bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

5/2022. .30. RPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a
2021. évi költségvetésének módosítását a mellékletben foglaltak szerint, változás nélkül
javasolja a közgyűlés elé terjeszteni.

Határidő: 2022. május 30.
Felelős: Lakatos Gyula, a bizottság elnöke

Nemzetisé i Önkormán zat 2021.
etési maradván elszámolása.

évi
2. na irendi ont
G őr-Moson-So ron Me ei Roma
azdálkodásának beszámoló'a és a költsé

Előadó: Lakatos Gyula, elnök

Lakatos G ula a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A közgyűlés 3 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

6/2022. .30. RPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése a 2021. évi
költségvetésének végrehajtását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglaltak szerint,
valamint a 2021. évi költségvetési maradványát a 2. számú melléklet szerint változás
nélkül javasolja a közgyűlés elé terjeszteni.

Határidő: 2022. május 30.
Felelős: Lakatos Gyula, a bizottság elnöke



3. na irendi ont
A G őr-Moson-So ron Me
költsé etésének módosítása

Előadó: Lakatos Gyula, elnök

ei Roma Nemzetisé i Onkormán zat 2022. évi

Lakatos G ula a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta a határozatijavaslatot.

A bizottság 3 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

7/2022. .30. RPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése a 2022. évi
költségvetésének módosítását a mellékletben foglaltak szerint változás nélkül javasolja a
közgyűlés elé terjeszteni.

Határidő: 2022. május 30.
Felelős: Lakatos Gyula, a bizottság elnöke

4. na irendi ont
Támo atási kérelmek elbírálása

Előadó: Lakatos Gyula, elnök

Lakatos G ula a bizottsá elnöke

A Szanyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat nyújtott be kérelmet az alábbi program
támogatására:
Szanyban a roma családok részére 1 napos nyári kirándulást szerveznek. A községben élö roma
családok nagy része nagyon kevés jövedelemmel rendelkezik, így nincs lehetöségük a
gyennekeiket nyáron kirándulni, nyaralni vinni. A Szanyi Roma Nemzetiségi Önkonnányzat 1
napos balatoni kirándulást szervez részükre, a szervezési költségekhez (utazás költsége,
strandbelépő, étkezés) kémek 130.000 Ft támogatást.

A bizottság tagjai támogatják ajavaslatot.

Lakatos G ula a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta Szany Roma Nemzetiségi Onkormányzata támogatási kérelmét.

A közgyűlés 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

8/2022. . 30. RPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága a
2022. évi költségvetése terhére javasolja a közgyűlés elé terjeszteni a 130.000 Ft
támogatást nyújtását - társfinanszírozás keretében - a Szanyi Roma Nemzetiségi
Onkormányzat részére, a Szany községben élő nehéz helyzetű roma családok részére
rendezendő 2022. évi egy napos nyári balatoni kirándulás szervezési költségeinek
kiegészítésére.

Határidő: 2022. május 30.
Felelős: Lakatos Gyula, a bizottság elnöke



Horváth Barbara a köz űlés elnöke

A Györ-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. július 16-án
Györszemerén Roma Nemzetiségi Napot szervez. A szervezésben részt vesz még a Györ-
Moson-Sopron Megyei Rendör-főkapitányság, a Magyar Vöröskereszt helyi szervezete, a
Györszemerei Roma Nemzetiségi Önkormányzat, a Téti Roma Nemzetiségi Önkormányzat és
Győrszemere Község Önkormányzata.

N ári Róbert a köz űlés elnök-hel ettese

A rendezvényen lesz rendörségi kutyás bemutató, kulturális program, különböző együttesek
lépnek fel, lesz fözöverseny és labdamgó toma.
Az egyik fellépö Horváth Tamás (Csuta) és Járóka Ferenc zenekara fellépésének díja 130.000
Ft. Ezt a megyei roma önkormányzat fizetné.

A bizottság tagjai támogatják ajavaslatot.

Lakatos G ula a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta ajavaslatot.

A közgyűlés 2 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

9/2022. .30. RPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
támogatja a 2022. július 16-án Győrszemerén megrendezésre kerülő Roma Nemzetiségi
Nap megtartását, és ennek keretében a fellépő zenekar fellépési díjának költségére
130.000 Ft-t támogatás biztosítását javasolja a közgyűlés elé terjeszteni a 2022. évi
költségvetésből.
A rendezvény célja a roma közösség és a rendőrség együttműködésének erősítése, a roma
családok támogatása.

Határidő: 2022. május 30.
Felelős: Lakatos Gyula, a bizottság elnöke

5. na irendi
Egyebek

ont

Lakatos G ula a bizottsá elnöke

En ezúton tiszteletteljesen vissza szeretném adni ezt a megbízatásomat, mert nekem több
elfoglaltságom van, ráadásul beteg is vagyok, tehát sem erkölcsileg, sem egészségügyileg nem
tudom úgy odaállni a dolgok lényegéhez, Ide járok 3 éve. Nem az, hogy nem látom értelmét,
mert látom értelmét, de nagyon vontatott dolog ez. Véleményem szerint itt még mindig Farkas
Flórián mondja meg a dolgokat. Én ettől távol maradok. Én vele nem foglalkozom. A mai
nappal lemondok a mandátumomról.

Lakatos G ula a bizottsá elnöke

Megkérdezte, hogy van-e valakinek egyéb kérdése, tájékoztatója a testület felé.

További hozzászólás nem hangzott el.



Lakatos G ula a bizottsá elnöke

Az ülésen történő megjelenést megköszönte, majd az ülést bezárta.
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