
Győr-Moson-Sopron Megyei
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Közgyűlése

MOK/72-4/2022.
JEGYZŐKÖNYV

Készült: a Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlésének a
2022. május 30-án a Györ-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat Györ, Városház tér
3. II. emeleti tárgyalójában 10.00 órakor tartott üléséről.

Jelen vannak: Horváth Attila, Horváth Barbara, Kolompár Csaba, Lakatos Gyula, Nyári
Róbert, Pusztai Antal.

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

Horváth Barbara a köz űlés elnöke

Köszöntötte a közgyűlés megjelent tagjait és a hivatal képviselöit.

Megállapította, hogy 6 fö képviselő van jelen, a közgyűlés határozatképes. Az egyszeríí
szótöbbséghez és a minősített szótöbbséghez 4 szavazat szükséges.

Jegyzőkönyv hitelesítőnek Nyári Róbertet, a közgyűlés elnök-helyettesétjavasolta.

A testület egyhangúlag elfogadta, hogy Nyári Rőbert, a közgyűlés elnök-helyettese legyen
a jegyzőkönyv-hitelesítő.

Horváth Barbara a köz űlés elnöke

A képviselők a napirendet tartalmazó meghívót megkapták.

Megkérdezte, van-e valakinek napirendet módosító javaslata.

Napirendet módosító javaslat nem hangzott el.

Horváth Barbara a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta a napirendi javaslatot.

A közgyűlés egyhangú szavazattal az alábbi napirendet fogadta el:

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

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



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

4. Támogatási kérelmek elbírálása.
Előadó: Horváth Barbara, elnök

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

6. Egyebek.

NAPIREND TÁRGYALÁSA

1. na irendi ont
A Gvőr-Moson-So ron Me ei Roma Nemzetisé i Önkormán zat 2021. évi
költsé etésének mődosítása.

Előadó: Horváth Barbara, elnök

Horváth Barbara a köz űlés elnöke

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta ésjavasolta elfogadásra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Horváth Barbara a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta a határozati javaslatot.

A közgyűlés 6 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

5/2022. .30. RNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése a 2021. évi
költségvetésének módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: 2022. május 30.
Felelős: Horváth Barbara, az önkormányzat elnöke

2. na irendi ont
G őr-Moson-So ron Me ei Horvát Nemzetisé i Önkormán zat
azdálkodásának beszámoló'a és a költsé etési maradván elszámolása.

Előadó: Horváth Barbara, elnök

Horváth Barbara a köz űlés elnöke

A Pénzügyi Bizottság megtárgyalta ésjavasolta elfogadásra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

N áriRóbert elnökhel ettes

Szavazásra bocsátotta a határozatijavaslatot.

2021. évi



A közgyűlés 6 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:

6/2022. .30. RNH

1. A Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat közgyűlése a 2021.
évi költségvetésének végrehajtását

1.690.496, - Ft költségvetési bevétellel
378.017,- Ft fínanszírozási bevétellel

1.893. 744, - Ft költségvetési kiadással

2.068.513, - Ft összes bevétellel
1.893.744,- Ft összes kiadással

az előterjesztés 1. számú mellékletben foglalt részletezés szerint állapítja meg.

2. A közgyűlés a roma nemzetiségi önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványát
174.769,- Ft-ban határozza meg a 2. számú melléklet részletezése szerint.

Határidő: 2022. május 30.
Felelős: Horváth Barbara az önkormányzat elnöke

3. na irendi ont
A G őr-Moson-So ron Me ei Roma Nemzetisé i Önkormán zat 2022. évi
költsé etésének módosítása
Előadó: Horváth Barbara, elnök

Horváth Barbara a köz űlés elnöke

A Pénzügyi Bizottság az előterjesztést megtárgyalta ésjavasolta elfogadásra.

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el.

Horváth Barbara a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta a határozatijavaslatot.

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

7/2022. V.30. RNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Onkormányzat közgyűlése a 2022. évi
költségvetésének módosítását a mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

Határidő: 2022. május 30.
Felelős: Horváth Barbara, az önkormányzat elnöke



4. na irendi ont
Támo atási kérelmek elbírálása
Előadó: Horváth Barbara, elnök

Horváth Barbara a köz űlés 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 élő roma
családok nagy része nagyon kevés jövedelemmel rendelkezik, így nincs lehetőségük a
gyermekeiket nyáron kirándulni, nyaralni vinni. A Szanyi Roma Nemzetiségi Önkormányzat 1
napos balatoni kirándulást szervez részükre, a szervezési költségekhez (utazás költsége,
strandbelépő, étkezés) kémek 130.000 Ft támogatást.
A Pénzügyi Bizottság támogatta ajavaslatot.

A képviselők többsége támogatja ajavaslatot.

Horváth Barbara, a köz vűlés elnöke

Szavazásra bocsátotta Szany Roma Nemzetiségi Önkonnányzata támogatási kérelmét.

A közgyűlés 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

8/2022. .30. RNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése a 2022. évi
költségvetése terhére 130.000 Ft támogatást nyújt - társfinanszírozás keretében - a Szanyi
Roma Nemzetiségi Önkormányzat 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: Horváth Barbara, a közgyűlés elnöke

Horváth Barbara a köz űlés elnöke

A Györ-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkonnányzat 2022. július 16-án
Győrszemerén Roma Nemzetiségi Napot szervez. A szervezésben részt vesz még a Győr-
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 rendőrségi kutyás bemutató, kulturális program, különbözö együttesek
lépnek fel, lesz főzőverseny és labdamgó toma.
Az egyik fellépő Horváth Tamás (Csuta) és Járóka Ferenc zenekara fellépésének díja 130. 000
Ft. Ezt a megyei roma önkormányzat fizetné.
A Pénzügyi Bizottság támogatta ajavaslatot.

A képviselők többsége támogatja ajavaslatot.

Horváth Barbara a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta ajavaslatot.



A közgyűlés 5 igen szavazattal és 1 tartózkodással a következő határozatot hozta:

9/2022. .30. RNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Onkormányzat Közgyűlése dönt arról,
hogy 2022. július 16-án Győrszemerén megrendezi a Roma Nemzetiségi Napot, és ennek
keretében a fellépő zenekar fellépési díjának költségére 130.000 Ft-t biztosít a 2022. évi
költségvetéséből.
A rendezvény célja a roma közösség és a rendőrség együttműködésének erősítése, a roma
családok támogatása.

Határidő: 2022. május 30.
Felelős: Horváth Barbara, a közgyűlés elnöke

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

Előadó: Horváth Barbara, elnöke
'alósított ro ramokról.

N ári Róbert a köz űlés elnök-hel ettese

Tájékoztatta a közgyűlés tagjait, hogy a 2022. februári ülés óta az alábbi feladatokat végezte el:

Szemerén tartjuk az idei Roma napot, ami a rendörfőkapitányság, a Megyei Roma Nemzetiségi
Önkormányzat, a Vöröskereszt a téti önkormányzat, a Téti Roma Nemzetiségi Önkormányzat
közös programja, ami egész napos program, reggel 8 órától 19 óráig tartanak a programok. Lesz
foci labdarúgó toma, melyen rendőr és roma nemzetiségű csapatok lesznek Tétröl is,
Szemeréröl, Csomáról, Kapuvárról, tehát több településröl, közben párhuzamosan megy egy
főzőverseny, amiben ugyanúgy részt vesznek a rendőrök, föznek a rendőrök, főznek a romák,
főznek a tűzoltók, tehát aki ezt a dolgot vállalja, és aztán lesznek komoly zsűrik. Reméljük,
hogy a kapitány úr helyettese ott lesz. Gyerekprogramok is lesznek, körhinta, légvár, a
gyerekeknek palacsinta. A gyerekeknek lesz közben rendőrségi kutyás bemutató, aztán a
gyerekek barátkoznak a rendöri felszerelésekkel, kutyával, autóval, technikai eszközökkel. Ez
a délelőtti program. Ezt követöenjön a kulturális programok megnyitása, a főzőversenynek az
eredményhirdetése, fellép a Horváth Tamás, Csuta és a Járóka Ferenc parti zenekar, 14-töl 15
óráig. Ezt követi a Kossuth Lajos Altalános Iskola által felkészített kis iskolásokból álló
tánczene, tehát ilyen hagyományos, autentikus lovári cigány táncot fognak ezek a gyerekek
táncolni. Es fontos a hagyományőrzés, hogy megmaradjon az a cigány, igazi eredeti cigány
tánc, hogy tudjuk, hogy mi az. Aztánjön a Téti Nyugdíjas Klub élménytánc bemutatója. Aztán
jön Hajnal Nikolett, Nyári László prímás zenekara. Ez lesz 18-tól 19 óráig. Nyári László a 100
Tagú Cigányzenekamak az egyik tagja. Es akkor 19 órakor ez a dolog elzáródik.
Ezt a rendezvényt készítette elő az utóbbi időben, ez elég sok időt, sok-sok megbeszélést
igényelt, a képviselök közül többen részt vettek ezeken a megbeszéléseken.

Egyéb hozzászólás nem hangzott el.

Horváth Barbara a köz űlés elnöke

Szavazásra bocsátotta a beszámoló elfogadását.

A közgyűlés 6 igen, egyhangú szavazattal a következő határozatot hozta:



10/2022. V.30. RNH
A Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat Közgyűlése elfogadja
a "Beszámoló a Győr-Moson-Sopron Megyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat legutóbbi
ülése óta eltelt időszak eseményeiről" című szóbeli előterjesztést, mely a győrszemerei
Roma Nemzetiségi Nap rendezvény előkészítéséről, a Megyei Rendőr-főkapitánysággal
való egyűttműködésről, és ezek megvalósításában a Győr-Moson-Sopron Megyei Roma
Nemzetiségi Önkormányzat tevékeny hozzájárulásáról (Nyári Róbert részvétele) számol
be.

Határidő: 2022. május 30.
Felelős: Nyári Róbert, az önkormányzat elnökhelyettese

6. na irendi
Egyebek

ont

Lakatos G ula ké viselő

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. En ettől távol maradok. En vele nem foglalkozom. A mai
nappal lemondok a mandátumomról.

Horváth Barbara a köz űlés elnöke

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

További hozzászólás nem hangzott el.

Horváth Barbara a köz űlés elnöke

Az ülésen történő megjelenést megköszo
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