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Roma Nemzetiségi Önkormányzat
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Készült: a Györ-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Onkomiányzat Pénzügyi
Bizottságának a 2022. február 21-én a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat
Györ, Városház tér 3. II. emeleti tárgyalójában 9.45 órakor tartott üléséről.

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

Jelen vannak mé az ülésen: Nyári Róbert, Horváth Attila, Szanyiné dr. Vitinger Mónika, az
Önkonnányzati, 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 tagjátjavasolta.

A testület egyhangúlag elfogadta, hogy Pusztai Antal, a bizottság tagja legyen a
jegyzőkönyv-hitelesítő.

Lakatos G ula a bizottsá elnöke

A képviselők a napirendet tartalmazó meghívót megkapták.

Megkérdezte, van-e valakinek napirendet módosító javaslata.

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
adósságszolgálati középtávú terve.
Előadó: HorváthBarbara, elnök

2. A Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi
költségvetésének elfogadása.
Előadó: Horváth Barbara, elnök

3. Támogatási kérelmek elbírálása



Előadó: Horváth Barbara, elnök

4. Időközi beszámoló a két ülés között megvalósított programokról.
Előadó: Horváth Barbara, elnök

5. Egyebek

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. na irendi ont
A G őr-Moson-So ron Me ei Roma Nemzetisé i Önkormán zat adóssá szol álati
közé távú terve.

Előadó: Horváth Barbara, elnök

Lakatos G ula a bizottsá elnöke
Elmondta, hogy az előterjesztést mindenki előzetesen megkapta.
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése?

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Lakatos G ula a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

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

1/2022. 11.21. RPBH
Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága az
előterjesztésben foglaltakat megismerte és megállapítja, hogy az Áht. 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, illeh^e adósságot keletkeztető
ügyletekre ugyanezen időszakban nem kerül sor - a nemzetiségi önkormányzat esetében
nem jelent kötelezettséget, változás nélkül javasolja a közgyűlés elé terjeszteni.

Határidő: 2022. február 21.
Felelős: Lakatos Gyula, a közgyűlés elnöke

2. na irendi ont
A G őr-Moson-So ron Me
költsé etésénekelfo adása.

Előadó: Horváth Barbara, elnök

ei Roma Nemzetisé i Önkormán zat 2022. évi

Lakatos G ula a bizottsá elnöke

Elmondta, hogy az előterjesztést mindenki előzetesen megkapta.
Kérdezte, hogy van-e valakinek kérdése?



Sul okné Gombolai Zita

A Györ-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi működési
költségvetési támogatása 1. 040. 000, - Ft, melynek utalására két részletben kerül sor.
A feladatalapú költségvetési támogatás a költségvetési töryény 11.2. pontjában meghatározott
feltételrendszer alapján nyújtott támogatás, amelynek két egyenlő részletben történő folyósítása
iránt a támogató a költségvetési év április 30-ig és augusztus 15-ig intézkedik a kincstár útján.
A működési költségvetési támogatás a költségvetési évben december 31-ig, a feladatalapú
költségvetési támogatás a költségvetési évet követő év december 31-ig használható fel.
Az elöző évi maradvány igénybevételét 174. 769, - Ft összegben terveztük a költségvetésben,
amely - a még fel nem használt - előző évi feladatalapú támogatás maradványából keletkezett.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Lakatos G ula a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta a határozatijavaslatot.

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

2/2022. 11.21. RPBH

1.

2.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Onkormányzat Pénzügyi
Bizottsága a Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2022. évi költségvetésének

(a)

(b)

költségvetési bevételét
költségvetési kiadását
költségvetési maradványát

1.040.000, - Ft-ban
1.214.769,- Ft-ban

174.769,- Ft-ban

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási műveleteket,
az előző évi költségvetési maradvány igénybevételét (működési célra)
174. 769, - Ft-ban

változás nélkül az 1. számú mellékletben foglaltak szerint javasolja a közgyűlés elé
terjeszteni.

A Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Onkormányzat 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 javasolja a közgyűlés elé terjeszteni.:

Kiadások:

- Dologi kiadások 414. 769, - Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson belülre 400.000,- Ft
- Működési célú támogatások államháztartáson kívülre 400.000, - Ft

eve e e :

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

Határidő: 2022. február 21.
Felelős: Lakatos Gyula, a bizottság elnöke

1.040.000, - Ft
174. 769, - Ft



3. na irendi ont
Támo atási kérelmek elbírálása

Előadó: Horváth Barbara, elnök

Lakatos G ula a bizottsá elnöke

Támogatási kérelem nem érkezett.

Az előző ülésen a 13/2021. (XI. 5. ) RNH sz. határozattal döntöttek arról, hogy 100. 000 Ft
értékben hangtechnikai berendezést vásárol az önkormányzat, melyet a rendezvényei
megtartásánál tud használni.
Mivel ezért az árért nem kapott megfelelő hangfal erősítő szettet, ezértjavasolja a határozatban
szereplő összeg módosítását, az általa kért árajánlat szerint 170.000 Ft-ra.

A bizottsági tagok egyetértettek ajavaslattal.

Lakatos G ula a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta a 13/2021. (XI. 5. ) RNH sz. határozat módosításánakjavaslatát.

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

3/2022. 11.21. RPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
javasolja a közgyűlés elé terjeszteni, hogy módosítja a 13/2021. (XI.5.) RNH sz.
határozatában a hangtechnikai berendezés vásáriására szánt összeget 170.000 Ft-ra. A
vásárolt hangtechnikai berendezést az önkormányzat a rendezvényei megtartásánál
használja majd.

Határidő: 2022. február 21.
Felelős: Lakatos Gyula, a bizottság elnöke

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

Előadő: Horváth Barbara, elnöke
alósított ro ramokról.

LakatosG ula abizottsá elnöke

Tájékoztatta a bizottság tagjait, hogy a 2021 novemberi ülés óta az alábbi feladatokat végezte
el:

A Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkonnányzat és a Győri Roma
Nemzetiségi Önkormányzat kapott több ezer maszkot, melyeket személyesen iskolákba vittek
el és osztottak ki, például a Győri Kossuth iskola, a győri Bárczi iskola, a rábapatonai, a
koroncói, a győrszemerei és a téti iskola diákjai és tanárai kaptak belöle.

Kérte a képviselőket, hogy tegyenek javaslatot tovabbi iskolákra is, és oda is visznek a

Továbbra is működik a Györ-Moson-Sopron Megyei Rendőr-főkapitánysággal az
együttműködésük. Tervezi a Magyar Máltai Szeretetszolgálattal is egy együttműködési
megállapodás aláírását.



Lakatos G ula ké viselő

Bemutatta a Nemzetiségek Győrben c. könyvet, mely a Györben élő német, lengyel, cigány,
örmény, horvát, orosz, bolgár és rác nemzetiségek történetét foglalja össze. Ebben a könyvben
az ő szavai is megjelentek a cigányság történeténél.

Emellett megjelent a Cigányság történetének atlasza c. könyv is, ezt is ajánlja mindenkinek
megtekintésre.

Egyéb hozzászólás nem hangzott el.

Lakatos G ula a bizottsá elnöke

Szavazásra bocsátotta, hogy a beszámolótjavasolja a közgyűlés elé terjeszteni.

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

4/2022. 11.21. RPBH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Pénzügyi Bizottsága
javasolja a közgyűlés elé terjeszteni a "Beszámoló a Győr-Moson-Sopron Megyei Roma
Nemzetíségi Önkormányzat legutóbbi ülése óta eltelt időszak eseményeiről" című szóbeli
előterjesztést, mely több ezer maszk kiosztásáról a Győri Kossuth iskola, a győri Bárczi
iskola, a rábapatonai, a koroncói, a győrszemerei és a téti iskola diákjai és tanárai részére,
a Megyei Rendőr-főkapitánysággal való együttműködésről, a Nemzetiségek Győrben c.
könyv bemutatásáról és ezek megvalósításában a Győr-Moson-Sopron Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat tevékeny hozzájárulásáról (Nyári Róbert, Horváth Attíla,
Pusztai Antal, Lakatos Gyula részvétele) számol be.

Határidő: 2022. február 21.
Felelős: LakatosG ula a bizottsá elnöke

5. na irendi ont
Egyebek

Lakatos G ula a bizottsá elnöke

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

További hozzászólás nem hangzott el.

Lakatos G ula a bizottsá elnöke

Az ülésen történő megjelenést megköszönte, jnajd az ülést bezárta.

AO"'

La atos Gyula
a bizottság elnöke
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usztai Antal

j egyzőkönyv-hitelesítő




