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NAPIRENDI PONTOK 

1. 9121 Győrszemere, Felpéci út menti járda területek önkormányzati tulajdonba vétele 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. A településrendezési szerződések megkötésének szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. A 9121 Győrszemere, 0127/11, 0127/9, 0127/8, 0127/6, 0127/5, 0127/4, 0127/3. hrsz. 

ingatlanok lakóövezetté nyilvánítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

4. A 9121 Győrszemere, 16257/27-1657/39. hrsz. ingatlanok beépíthetősége 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. A 9121 Győrszemere, 505/4 és 2/17. hrsz. ingatlanok esetében vételi ajánlat elbírálása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

6. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

7. A 2020-2024-es ciklusra vonatkozó Gazdasági Program elfogadása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

8. Besenyei György és Szitás Agáta ügyfelek fellebbezési kérelmének elbírálása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

9. Magyar Falu Program - Nagyszentpáli temető kerítés beruházás 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

10. A GYTTGY Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

11. A 9121 Győrszemere, belterület 222. hrsz. adás-vétele 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

12. A 9121 Győrszemere, belterület 503/3. hrsz. ingatlan fejlesztési koncepciója 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

13. A 2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

14. Fő utcai járdafelújítás beszerzési eljárása (ebr: 520 615) 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

15. Pannon-Víz vállalkozási keretszerződés 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

16. A 9121 Győrszemere, 1657/18. hrsz. ingatlan belterületbevonása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

17. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

RENDELETEK 

 

Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2021. (X. 6.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól 
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HATÁROZATOK 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2021.09.29. napi testületi ülés napirendi pontjairól 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

a Felpéci úti járdák önkormányzati tulajdonba vételéről 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

A 9121 Győrszemere, 0127/11, 0127/9, 0127/8, 0127/6, 0127/5, 0127/4, 0127/3. hrsz. 

ingatlanokat érintő fejlesztési javaslat elfogadásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

A 9121 Győrszemere, 1657/27-1657/39. hrsz. ingatlanokat érintő fejlesztési javaslat 

elfogadásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

a 9121 Győrszemere, 505/4 és 2/17. hrsz. ingatlanok esetében vételi ajánlat elbírálásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2020-2024-es ciklusra vonatkozó Gazdasági Program elfogadásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

fellebbezés elbírálásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

beszerzési eljárás eredményéről (MFP-FVT/2020. pályázat) 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

a GYTTGY Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

a 9121 Győrszemere, belterület 222. hrsz. ingatlan adás-vételéről 
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Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

a 9121 Győrszemere, belterület 503/3. hrsz. ingatlan fejlesztési koncepciójáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

beszerzési eljárás eredményéről (ebr: 520 615) 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

a Pannon-Víz Zrt. által megküldött vállalkozási keretszerződés megkötéséről 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

a Győrszemere 1657/18. hrsz. ingatlan belterületbe vonásáról 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén 

 

Az ülés helye: 9121 Győrszemere, Fő utca 20. – Polgármesteri Hivatal 

 

Az ülés kezdete: 14:00 óra 

 

Az ülés vége: 18:15 óra 

 

Jelen vannak: 

• Horváth Gyula polgármester 

• Ravazdi Istvánné alpolgármester 

• Horváth Frigyes képviselő 

• Sipőcz Anna Szilvia képviselő 

• Tokovicz Györgyné képviselő 

• Tar Ildikó képviselő 

• Radics Bertalanné képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

• dr. Szalay Péter jegyző 

 

Távollévők: - 

 

Meghívottak: - 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Köszöntöm a megjelent Képviselő társaimat, Jegyző Urat. Megállapítom, hogy a testület 

összehívása szabályosan történt, illetve a 7 megjelent képviselővel határozatképes. 

Horváth Gyula polgármester: 

Akinek a tervezett napirenddel kapcsolatosan ellenvetése, észrevétele, javaslata van, jelezze. 

 

A képviselőknek észrevétele a napirenddel kapcsolatosan nincs. 
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A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2021.09.29. napi testületi ülés napirendi pontjairól 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2021.09.29. napi testületi 

ülésének napirendi pontjai a következőek: 

1. 9121 Győrszemere, Felpéci út menti járda területek önkormányzati tulajdonba vétele 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. A településrendezési szerződések megkötésének szabályairól szóló önkormányzati 

rendelet megalkotása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. A 9121 Győrszemere, 0127/11, 0127/9, 0127/8, 0127/6, 0127/5, 0127/4, 0127/3. hrsz. 

ingatlanok lakóövezetté nyilvánítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

4. A 9121 Győrszemere, 16257/27-1657/39. hrsz. ingatlanok beépíthetősége 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. A 9121 Győrszemere, 505/4 és 2/17. hrsz. ingatlanok esetében vételi ajánlat elbírálása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

6. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

7. A 2020-2024-es ciklusra vonatkozó Gazdasági Program elfogadása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

8. Besenyei György és Szitás Agáta ügyfelek fellebbezési kérelmének elbírálása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

9. Magyar Falu Program - Nagyszentpáli temető kerítés beruházás 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

10. A GYTTGY Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

11. A 9121 Győrszemere, belterület 222. hrsz. adás-vétele 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

12. A 9121 Győrszemere, belterület 503/3. hrsz. ingatlan fejlesztési koncepciója 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

13. A 2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

14. Fő utcai járdafelújítás beszerzési eljárása (ebr: 520 615) 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

15. Pannon-Víz vállalkozási keretszerződés 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

16. A 9121 Győrszemere, 1657/18. hrsz. ingatlan belterületbevonása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

17. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 



 

 7 

 

1. NAPIRENDI PONT – 9121 GYŐRSZEMERE, FELPÉCI ÚT MENTI JÁRDA TERÜLETEK 

ÖNKORMÁNYZATI TULAJDONBA VÉTELE 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Korábban már beszéltünk róla, hogy a Felpéci út mentén található járdahálózat a Magyar Állam 

tulajdonában áll. A járda állapota időközben megromlott, az felújításra szorul, rendszeresen 

érkeznek ezzel kapcsolatos lakossági bejelentések, és kérik annak mielőbbi javítását, felújítását. 

Kérem a Képviselő-testülettől, hogy döntsünk az mellett, hogy kezdeményezzük a vagyonkezelőtől 

ezen járda részek ingyenes önkormányzati tulajdonba vételét annak érdekében, hogy mielőbb 

forrást tudjunk szerezni a felújítási munkálatok elvégzésére. 

 
A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

a Felpéci úti járdák önkormányzati tulajdonba vételéről 

I. Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy 

kezdeményezi a Magyar Államtól a 9121 Győrszemere, Felpéci út mentén található járda 

ingyenes önkormányzat tulajdonba vételét. 

II. Az ingatlanvagyon átvétel célja: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. tv. (Mötv.) 13. § (1) bekezdés 2. pont szerinti településüzemeltetési feladatok 

ellátása (helyi közutak és tartozékainak kialakítása és fenntartása) 

III. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az alábbi helyrajziszámú ingatlanok érintettek: 

1) 1292/1 

2) 1292/3 

3) 1292/4 

4) 1292/5 

5) 1292/6 

6) 1292/7 

7) 1216/3 

8) 1216/6 

9) 1216/7 

10) 1216/8 

11) 1216/9 

12) 1277/2 

IV. A Képviselő-testület a vagyon átvételével kapcsolatban felmerülő járulékos költségeket 

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének terhére viseli. 

V. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy mielőbb intézkedjen az ingatlanvagyon 

átvételének kezdeményezéséről, és teljes jogkörrel felhatalmazza, hogy az önkormányzat 

nevében eljárjon. 

 

Felelős: polgármester Határidő: 2021. december 31. 

 

2. NAPIRENDI PONT – A TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉSEK MEGKÖTÉSÉNEK SZABÁLYAIRÓL 

SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MEGALKOTÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Az elmúlt időszakban több befektetési csoport is megkereste az önkormányzatot, hogy olyan építési 

beruházást szeretnének megvalósítani a településen, ami a rendezési terv módosításával járna. 

Annak érdekében, hogy a múltban megtapasztalt hibáinkból tanulva megfelelő kontroll alatt tudjuk 

tartani ezeket a befektetőket, és a település érdekeit kellő erővel tudjuk képviselni, javaslom, hogy a 

mellékelt rendelet-tervezetet fogadjuk el. 
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A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet: 

Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2021. (X. 6.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól 

 

 

3. NAPIRENDI PONT – A 9121 GYŐRSZEMERE, 0127/11, 0127/9, 0127/8, 0127/6, 0127/5, 0127/4, 

0127/3. HRSZ. INGATLANOK LAKÓÖVEZETTÉ NYILVÁNÍTÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Az előző napirendi ponthoz kapcsolódik ez a napirend is, melyről már egyszer tanácskoztunk a 

2021.07.13-ai ülésen. Korábban a beruházó számára kikötéseket fogalmazott meg a Képviselő-

testület, melynek megfelelően megkaptuk a módosított dokumentációt. Kérem a Képviselő-

testületet, hogy döntsön arról, hogy elviekben a dokumentáció szerinti koncepció elfogadható-e és 

elindíthatjuk-e a településrendezési szerződés előkészítését. A szerződés tervezetet, ha elkészült, 

szintén a Képviselő-testületnek kell majd elfogadnia, és ezt követően lehet csak azt megkötni. 
A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

A 9121 Győrszemere, 0127/11, 0127/9, 0127/8, 0127/6, 0127/5, 0127/4, 0127/3. hrsz. 

ingatlanokat érintő fejlesztési javaslat elfogadásáról 

 

I. A Képviselő-testület a 9121 Győrszemere, 0127/11, 0127/9, 0127/8, 0127/6, 0127/5, 

0127/4, 0127/3. hrsz. ingatlanokat érintő fejlesztési javaslatot az előterjesztésben 

foglalt tartalommal megvizsgálta, azt elviekben támogatható javaslatnak minősíti. 

II. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a beruházóval a 

településrendezési előszerződést és annak alapján a végleges szerződés előkészítését 

megkezdjék és a szerződés-tervezetet a Képviselő-testület számára megküldjék 

döntéshozatal céljából. 

 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 2021. december 31. 

 

4. NAPIRENDI PONT – A 9121 GYŐRSZEMERE, 1657/27-1657/39. HRSZ. INGATLANOK 

BEÉPÍTHETŐSÉGE 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Megkereste az önkormányzatot egy ingatlan tulajdonosi csoport, ami alapján a saját tulajdonukban 

álló, belterületi, felparcellázott ingatlanjaikat szeretnék részben befektetési céllal beépíteni, részben 

pedig saját használatra megtartani. Az érintett ingatlanok közútcsatlakozással nem rendelkeznek, 

közművekkel jelenleg nem rendelkeznek teljeskörűen. A 2. napirendi pontban elfogadott 

önkormányzati rendeletünk alapján jelen beruházás is szerződéskötési kötelezettséggel jár, ezért 

kérem a Képviselő-testület felhatalmazását, hogy a szerződéskötés előkészítését megkezdhessük. 
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A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

A 9121 Győrszemere, 1657/27-1657/39. hrsz. ingatlanokat érintő fejlesztési javaslat 

elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy a 9121 Győrszemere, 

1657/27-1657/39. hrsz. ingatlanok beépítésével kapcsolatban a beruházókkal a 

településrendezési szerződés előkészítését megkezdjék és a végleges szerződés-tervezetet a 

Képviselő-testület számára megküldjék döntéshozatal céljából. 

 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 2021. december 31. 

 

5. NAPIRENDI PONT – A 9121 GYŐRSZEMERE, 505/4 ÉS 2/17. HRSZ. INGATLANOK ESETÉBEN 

VÉTELI AJÁNLAT ELBÍRÁLÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Érkezett egy lakossági megkeresés, miszerint a napirendben megjelölt kettő darab önkormányzati 

ingatlant 500.000-500.000 Ft ellenében szeretné megvásárolni. Kérem a Képviselő-testülettől a 

vételi ajánlat elbírálását. 

 
A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

a 9121 Győrszemere, 505/4 és 2/17. hrsz. ingatlanok esetében vételi ajánlat elbírálásáról 

 

A Képviselő-testület az 505/4 és 2/17. hrsz. ingatlanok vonatkozásában megküldött vételi 

ajánlatot elutasítja, egyben kijelenti, hogy nem áll fenn eladási szándéka. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

6. NAPIRENDI PONT – HELYI ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ELFOGADÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Elkészítésre került a Helyi Esélyegyenlőségi Programunk (HEP) felülvizsgálata, mely kiküldésre 

került mindenkinek. Kérem a Képviselő-testülettől a felülvizsgált HEP elfogadását. 
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A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

a Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadásáról 

 

I. A Képviselő-testület a 2021-2026-os időszakra vonatkozó Helyi Esélyegyenlőségi 

Programot (HEP) az előterjesztésben foglalt tartalom mellett elfogadja. 

II. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy az érintett szerveknek, 

személyeknek az új HEP-et küldje meg és az abban foglaltak érvényesülése 

érdekében járjon el. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

7. NAPIRENDI PONT – A 2020-2024-ES CIKLUSRA VONATKOZÓ GAZDASÁGI PROGRAM 

ELFOGADÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást intézett az önkormányzat 

irányba, miszerint a Képviselő-testület elmulasztotta a Gazdasági Program megalkotását. A 

hiányosság pótlása érdekében elkészült egy tervezet, melynek elfogadását kérem a testülettől. 

 
A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2020-2024-es ciklusra vonatkozó Gazdasági Program elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület az önkormányzat 2020-2024-es időszakra vonatkozó Gazdasági 

Programját az előterjesztésben foglalt tartalom mellett elfogadja. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

8. NAPIRENDI PONT – BESENYEI GYÖRGY ÉS SZITÁS AGÁTA ÜGYFELEK FELLEBBEZÉSI 

KÉRELMÉNEK ELBÍRÁLÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Beérkezett egy fellebbezés egy polgármesteri határozat ellen, mely kiküldésre került mindenki 

részére. Kérem a fellebbezés elbírálását. 

A Képviselő-testület kézfeltartással 6 igen, 0 nem és 1 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

fellebbezés elbírálásáról 

 

I. A Képviselő-testület a 22-30/2021. ikt. számú polgármesteri határozat és a 

fellebbezés tartalmát megvizsgálta, annak tartalmát megismerte. 

II. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a polgármester a vitatott 22-30/2021. ikt. 
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számú településképi kötelezést a Győri Törvényszék 7.K.700.311/2021/7. sz. 

ítéletében előírt „új eljárás lefolytatására kötelezésnek” eleget téve hozta meg. 

III. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a vitatott határozatban található 1-4. 

sorszámmal ellátott településképi kötelezés jogszerű, a településképi kötelezés 

tartalmát a polgármester a fent hivatkozott bírósági ítéletben foglaltak és a helyszíni 

szemlén tapasztaltak alapján jogszerűen írta elő. 

IV. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a polgármester előtt folytatott hatósági eljárásban 

nem volt tudomása a Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Építésfelügyeleti 

Osztály GY/ÉTDR-1/2720-6/2020. sz. határozatáról, melyben kötelezte a feleket az 

építmény elbontására. Ügyfél nyilatkozata alapján az építmény elbontására 

rendelkezésre álló határidő utolsó napja: 2021. november 18, az esetleges 

határidőhosszabbítás lehetősége jelen döntés meghozatalakor nem vizsgálható. 

V. A Képviselő-testület a IV. pontban részletezett új bizonyíték ismeretében a 22-

30/2021. sz. polgármesteri határozatot az alábbiak szerint módosítja: 

a) A Képviselő-testület kötelezi a feleket, hogy a településképi kötelezésben 

foglalt kötelezettségüknek legkésőbb 2021. november 18. napjáig tegyenek 

eleget, vagy ezen időpontig szüntessék meg a jogsértő állapotot. 

b) A Képviselő-testület a polgármesteri határozatot egyebekben helybenhagyja. 

c) A Képviselő-testület a fellebbezést egyebekben elutasítja. 

VI. A Képviselő-testület megállapítja továbbá, hogy a polgármester az ismételt 

hivatalbóli eljárás megindításáról a tájékoztatást az általános közigazgatási 

rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban: Ákr.) 104. § (3) bekezdés a) 

pontja alapján mellőzte. 

VII. A Képviselő-testület felhívja ügyfelek figyelmét arra, hogy a Győr-Moson-Sopron 

Megyei Kormányhivatal Építésfelügyeleti Osztály előtt folyamatban lévő 

építésfelügyeleti eljárásban az önkormányzat nem ügyfél, ebből kifolyólag az eljárás 

során tett nyilatkozataikról, illetve az eljárás körülményeiről az önkormányzatnak 

nincsen tudomása. 

VIII. Jelen határozat ellen közigazgatási úton jogorvoslatnak helye nincs. A határozat ellen 

bírósági felülvizsgálatnak van helye. A keresetlevelet a Győri Törvényszék részére 

címezve, jogszabálysértésre hivatkozással a felülvizsgálni kért határozat közlésétől 

számított harminc napon belül kell benyújtani vagy ajánlott küldeményként postára 

adni a Győrszemerei Polgármesteri Hivatal részére (9121 Győrszemere, Fő u. 20.). 

IX. A hatóság a keresetlevelet az ügy irataival együtt megküldi a bíróság részére. A peres 

eljárás illetékköteles. A közigazgatási per illetéke 30.000,- forint.  Amennyiben a 

jogorvoslatot kérő a keresetlevél benyújtására megállapított határidőt elmulasztotta, 

igazolással élhet. A keresetlevél benyújtása csak abban az esetben halasztó hatályú a 

végrehajtásra, ha azt azonnali jogvédelem keretében a felperes kifejezetten kéri. A 

bíróság a közigazgatási tevékenység jogszerűségét a kereseti kérelem korlátai között 

vizsgálja. 

X. A határozat a közléssel véglegessé válik. 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 
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9. NAPIRENDI PONT – MAGYAR FALU PROGRAM - NAGYSZENTPÁLI TEMETŐ KERÍTÉS BERUHÁZÁS 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Lefolytattuk a beszerzési eljárást a magyar falu program keretein belül elnyert nagyszentpáli 

temetőkerítés felújítás beruházásra, kérem a Képviselő-testülettől az eljárás eredményének 

megállapítását. 

 
A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

beszerzési eljárás eredményéről (MFP-FVT/2020. pályázat) 

 

I. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Temetői infrastuktúra fejlesztése - 2020 

című, MFP-FVT/2020” kódszámú pályázati kiírás keretein belül beszerzési eljárás 

került lefolytatásra „Temető kerítés felújítása” néven. 

II. A Képviselő-testület kijelenti, hogy jelen projekt nem közbeszerzésköteles beruházás. 

III. Az árajánlattételi felhívás kiküldése szabályszerűen történt, azt a címzettek átvették. 

IV. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a felhívásban szereplő 2021. szeptember 20. 

16:00 órás határidőig 3 db árajánlat érkezett be, amiknek formai vizsgálata 

megtörtént, mind a három árajánlat érvényes. 

V. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beérkezett 3 db érvényes árajánlat közül a 

bírálati szempontok alapján legkedvezőbb ajánlatot a Nostra Casa Kft. (székhely: 

1027 Budapest, Bem József utca 9., adószáma: 25350096-2-41) adta, akit a beszerzési 

eljárás nyerteseként állapít meg. 

VI. A nyertes árajánlat összege: nettó 6.098.001 Ft (bruttó 7.744.462 Ft) 

VII. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az árajánlattéti 

dokumentáció mellékletét képező vállalkozási szerződés megkötésére a nyertes 

pályázóval. 

 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 2021. október 31. 

 

10. NAPIRENDI PONT – A GYTTGY ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TÁRSULÁSI 

MEGÁLLAPODÁSÁNAK MÓDOSÍTÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

2010-ben hoztuk létre a GYTTGY Önkormányzati Társulást, mely Győrszemere és Tényő 

települések szennyvízberuházásához kapcsolódott. A GYTTGY a projektet megvalósította, a 

vagyonát az illetékes önkormányzatoknak átadta, jelenleg aktív tevékenységet nem folytat. 

Szeretnénk megszüntetni a GYTTGY-t, mert a célját megvalósította, de ennek első lépése a 2010-es 

Társulási Megállapodás hatályosítása. Az új megállapodás elkészült, melyet mind a négy tag 

önkormányzatnak külön-külön el kell fogadnia. Kérem a Testülettől a tervezet elfogadását. 
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A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

27/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

a GYTTGY Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás módosításáról 

 

I. Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Győrszemere és Tényő 

települések szennyvízelevezésére, a téti szennyvíztisztító telep bővítésére, 

korszerűsítésére létrejövő Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítását elfogadja, egyben az egységes szerkezetbe foglalt Társulási 

Megállapodást az előterjesztésben foglalt tartalommal elfogadja. 

II. A Társulási Megállapodás módosításának időpontja a törzskönyvi bejegyzés napja. 

III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Társulási Megállapodás 

aláírására. 

IV. A Képviselő-testület felkéri Győrszemere Község Polgármesterét, hogy a 

törzskönyvi átvezetésről mielőbb gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

11. NAPIRENDI PONT – A 9121 GYŐRSZEMERE, BELTERÜLET 222. HRSZ. ADÁS-VÉTELE 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Az Akácfa utcában található egy ingatlanunk, ami annak mérete miatt beépítésre alkalmatlan. A 

szomszédok megkerestek, hogy szeretnék megvásárolni az ingatlant, hogy ezzel növeljék az 

udvarukat. A vételár nettó 1.200.000 Ft+ÁFA; ami az elkészült értékbecslésben szereplő ártól 

magasabb összeg. Javaslom az ingatlan értékesítését, mert az önkormányzat a területet hasznosítani 

másképpen nem tudja. 

A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

28/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

a 9121 Győrszemere, belterület 222. hrsz. ingatlan adás-vételéről 

 

I. A Képviselő-testület a 9121 Győrszemere, Akácfa utca 222. hrsz. ingatlan 

értékesítése mellett határoz. 

II. Az ingatlan eladási ára: nettó 1.200.000 Ft 

III. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az ingatlanok értékesítése előtt független ingatlan 

értékbecslői szakvélemény készült, ami az eladási árhoz igazodik. 

IV. A polgármester jogosult a fentiek alapján az adás-vételi szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 
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12. NAPIRENDI PONT – A 9121 GYŐRSZEMERE, BELTERÜLET 503/3. HRSZ. INGATLAN FEJLESZTÉSI 

KONCEPCIÓJA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Megkereste az önkormányzatot egy beruházó, miszerint a jelenleg önkormányzati tulajdonban álló 

503/3. hrsz. ingatlant szeretné megvásárolni, és arra társasházat építeni. Konkrét tervdokumentáció 

még nem készült, csupán egy tömegvázlat. Arról kell az önkormányzatnak döntést hoznia, hogy 

elviekben engedne-e erre a területre egy ~60 lakásos társasházat vagy sem. 

A Képviselő-testület kézfeltartással 6 igen, 1 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

29/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

a 9121 Győrszemere, belterület 503/3. hrsz. ingatlan fejlesztési koncepciójáról 

 

I. A Képviselő-testület kijelenti, hogy az 503/3. hrsz. ingatlanra vonatkozó beruházói 

javaslatot és tömegvázlatot megismerte, azt elviekben feltételesen hajlandó 

támogatni. 

II. A Képviselő-testület felkéri a beruházót, hogy kezdje meg a szükséges előkészítő 

tanulmányok elkészítését, és konkrét javaslatával keresse meg az önkormányzatot. A 

részletkérdések vonatkozásában a Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 

tárgyalásokra. 

III. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a konkrét tervek és előkészítő tanulmányok 

ismeretében tud döntést hozni arról, hogy a rendezési terv módosítása megindítható-e, 

a projekt támogatható-e, illetve az önkormányzati ingatlan adás-vétele milyen 

feltételekkel történhet meg. 

IV. A beruházás kizárólag településrendezési szerződés (TRSZ) megkötésével lehetséges. 

Felelős: polgármester Határidő: 2021. december 31. 

 

13. NAPIRENDI PONT – A 2021. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS ELFOGADÁSA 

 

dr. Szalay Péter jegyző: 

Elkészült a 2021. évi belső ellenőrzési jelentés, mely megküldésre került a Képviselő-testület 

részére. Kérem a jelentés elfogadását. 

 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

30/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési jelentésének elfogadásáról 

 

I. A Képviselő-testület az önkormányzat 2021. évi belső ellenőrzési jelentését az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 
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14. NAPIRENDI PONT – FŐ UTCAI JÁRDAFELÚJÍTÁS BESZERZÉSI ELJÁRÁSA (EBR: 520 615) 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Lefolytattuk a beszerzési eljárást a Belügyminisztériumi pályázatból elnyert Fő utcai járda felújítás 

beruházásra, kérem a Képviselő-testülettől az eljárás eredményének megállapítását. 

A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

31/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

beszerzési eljárás eredményéről (ebr: 520 615) 

 

I. A Képviselő-testület megállapítja, hogy az „önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása című, 520 615 ebr azonosító” kódszámú pályázati kiírás 

keretein belül beszerzési eljárás került lefolytatásra „Fő utcai járda felújítása” néven. 

II. A Képviselő-testület kijelenti, hogy jelen projekt nem közbeszerzésköteles beruházás. 

III. Az árajánlattételi felhívás kiküldése szabályszerűen történt, azt a címzettek átvették. 

IV. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a felhívásban szereplő 2021. szeptember 20. 

16:00 órás határidőig 3 db árajánlat érkezett be, amiknek formai vizsgálata 

megtörtént, mind a három árajánlat érvényes. 

V. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beérkezett 3 db érvényes árajánlat közül a 

bírálati szempontok alapján legkedvezőbb ajánlatot a Klében Aszfalt Kft. (székhely: 

1141 Budapest, Szugló utca 82., adószáma: 26610678-2-42) adta, akit a beszerzési 

eljárás nyerteseként állapít meg. 

VI. A nyertes árajánlat összege: nettó 18.356.780 Ft (bruttó 23.313.111 Ft) 

VII. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt az árajánlattéti 

dokumentáció mellékletét képező vállalkozási szerződés megkötésére a nyertes 

pályázóval. 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 2021. október 31. 

 

15. NAPIRENDI PONT – PANNON-VÍZ VÁLLALKOZÁSI KERETSZERZŐDÉS 

 

Horváth Gyula polgármester: 

A Pannon-Víz Zrt. megküldött egy vállalkozási keretszerződés tervezetet, amellyel kapcsolatban az 

alábbi észrevételem lenne: 

Az önkormányzat, mint a víziközmű rendszerek tulajdonosa és a Pannon-Víz Zrt., mint üzemeltető 

bérleti üzemeltetési megállapodást kötött 2020. decemberében. A megállapodás értelmében az 

önkormányzat használati díj jogcímen minden évben a megállapodásban rögzített mértékű 

használati díjra jogosult, melyet köteles leszámlázni az üzemeltetőnek, az üzemeltető pedig köteles 

azt megfizetni. 

A vitatott vállalkozási keretszerződés alapján a Pannon-Víz Zrt. a használati díj megfizetése helyett 

a településen a Gördülő Fejlesztési Terv felújítási és pótlási tervrészében foglalt feladatokat elvégzi, 

és ezen munkálatok költségeit a használati díj terhére elszámolja. Az elszámolás során minden adott 

évben mind pozitív, mind negatív egyenlege keletkezhet az önkormányzatnak. 

A szerződés alapján amennyiben az adott évben elvégzett munkálatok költségei kevesebb, mint az 

adott évi használati díj összege, akkor a maradék összeg egy úgynevezett Közműfelújítási Alapba 

kerül elhelyezésre. 

A szerződés alapján amennyiben az adott évben elvégzett munkálatok költségei meghaladják az 

adott évi használati díj összegét, akkor az önkormányzat részére fennálló fizetési kötelezettség a 

következő évi használati díj terhére kerül elszámolásra. 
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Ezt az elszámolási módszert annak tervezhetetlensége miatt felelősségteljesen támogatni nem lehet. 

A megküldött iratok alapján nem lehet megállapítani azt, hogy az adott elszámolási években 

várhatóan tartozása, vagy többlete fog-e keletkezni az önkormányzatnak, amennyiben tartozása 

keletkezik, akkor azt hány éves ciklusokban kell elszámolni, illetve mikor és mekkora mértékű 

fizetési kötelezettsége keletkezhet az önkormányzatnak. 

 

A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

32/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

a Pannon-Víz Zrt. által megküldött vállalkozási keretszerződés megkötéséről 

 

I. A Képviselő-testület a PANNON-VÍZ Zrt. által megküldött Tét-SZV és 

Győrszemere-IV víziközmű rendszerek üzemeltetésével kapcsolatban megküldött 

Vállalkozási keretszerződés tervezet aláírását nem engedélyezi a polgármesternek. 

II. A Képviselő-testület a szerződés tervezet alábbi ponttal - vagy tartalmilag ezzel 

azonos ponttal - való kiegészítését kezdeményezi: 

„A beruházási, felújítási és pótlási munkák költsége a tárgyévre megállapított 

használati díj mértékéig az önkormányzatra átterhelhető számla ellenében, a 

használati díj összegén felüli költségeket a Pannon-Víz Zrt. köteles viselni.” 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

16. NAPIRENDI PONT – A 9121 GYŐRSZEMERE, 1657/18. HRSZ. INGATLAN BELTERÜLETBEVONÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Érkezett egy belterületbevonási kérelem. A településrendezési terv a változtatást lehetővé teszi, 

javaslom a kérelem pozitív elbírálását. 

 
A Képviselő-testület kézfeltartással 7 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

33/2021. (IX. 29.) sz. 

HATÁROZATA 

a Győrszemere 1657/18. hrsz. ingatlan belterületbe vonásáról 
 

I. A Képviselő-testület a 9121 Győrszemere, 1657/18. hrsz. ingatlan belterületbe vonása 

mellett határoz. 

II. A belterületbevonási eljárás során keletkezett költségek a kérelmező 

ingatlantulajdonost terhelik. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

 

 

 

 

 



 

 17 

17. NAPIRENDI PONT – EGYÉB 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Az Egyebek napirendi pont keretében szeretne valaki valamit megtárgyalni? 

Hozzászólás nem érkezik. 

 

Horváth Gyula polgármester: 

További kérdés, észrevétel hiányában a mai nyílt ülést berekesztem és zárt ülést rendelek el. 

 

 
 



 

 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

GYŐRSZEMERE 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYV 

MELLÉKLETEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021. SZEPTEMBER 29. 

 

 



 

 19 

1. sz. melléklet – Meghívó 

 

Győrszemere Község Polgármesterétől 

9121 Győrszemere, Fő utca 20. Tel: 96/551-056 

 

MEGHÍVÓ 

 

A 2011. évi CLXXXIX. törvény (Mötv.) 45. § alapján Győrszemere Községi Önkormányzat 

Képviselő-testületi ülését 

2021. szeptember 29. napján (kedd) 

14:00 órai kezdettel összehívom. 

 

Az ülés helye: GYŐRSZEMERE, POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 9121 Győrszemere, Fő utca 20. 

 

N A P I R E N D : 

1. 9121 Győrszemere, Felpéci út menti járda területek önkormányzati tulajdonba vétele 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. A településrendezési szerződések megkötésének szabályairól szóló önkormányzati rendelet 

megalkotása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. A 9121 Győrszemere, 0127/11, 0127/9, 0127/8, 0127/6, 0127/5, 0127/4, 0127/3. hrsz. 

ingatlanok lakóövezetté nyilvánítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

4. A 9121 Győrszemere, 16257/27-1657/39. hrsz. ingatlanok beépíthetősége 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. A 9121 Győrszemere, 505/4 és 2/17. hrsz. ingatlanok esetében vételi ajánlat elbírálása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

6. Helyi Esélyegyenlőségi Program elfogadása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

7. A 2020-2024-es ciklusra vonatkozó Gazdasági Program elfogadása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

8. Besenyei György és Szitás Agáta ügyfelek fellebbezési kérelmének elbírálása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

9. Magyar Falu Program - Nagyszentpáli temető kerítés beruházás 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

10. A GYTTGY Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

11. A 9121 Győrszemere, belterület 222. hrsz. adás-vétele 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

12. A 9121 Győrszemere, belterület 503/3. hrsz. ingatlan fejlesztési koncepciója 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

13. A 2021. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

14. Fő utcai járdafelújítás beszerzési eljárása (ebr: 520 615) 
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Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

15. Pannon-Víz vállalkozási keretszerződés 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

16. A 9121 Győrszemere, 1657/18. hrsz. ingatlan belterületbevonása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

17. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

Kérem, hogy az ülésen pontosan szíveskedjék megjelenni. 

 

Győrszemere, 2021. szeptember 23. 

 

 

 Horváth Gyula s.k. 

 polgármester 
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2. sz. melléklet – Jelenléti ív 
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3. sz. melléklet – 2. napirendi pont 

 

Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2021. (……) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a településrendezési szerződések megkötésének szabályairól 

 

 

Győrszemere Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) 

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 

1997. évi LXXVIII. törvény (továbbiakban Étv.) 28. § (1) bekezdésében és 30/A. §-ban foglaltak 

alapján a következőket rendeli el: 

 

1. § (1)  A rendelet tárgyi hatálya kiterjed: 

a)    a településrendezési eszközökben rögzített újonnan beépítésre szánt és jelentős mértékben 

átépítésre kerülő területen megvalósuló közterület-kialakításra, útépítésre vagy 

közműfejlesztésre, 

b)    a helyi építési szabályzat egyes övezetek részletes szabályozási előírásaiban meghatározott 

esetre, 

c)    olyan fejlesztő által kezdeményezett fejlesztési célok megvalósítására, mely közterület 

építését, átalakítását, felújítását, közműkapacitás-növelését igényli, 

d)    a külterületi vagy zártkerti ingatlan belterületbe vonására, és 

e)    egyes településrendezési eszközök jelentős módosítására irányuló kérelemre. 

 

(2)   Az újonnan beépítésre szánt területek tervlapja a helyi építési szabályzat részét képező 

belterületi rendezési terv részét képezi. 

 

2. § E rendelet alkalmazásában: 

 

1. fejlesztési terület: Az a terület, ahol a fejlesztés a rendezési tervi keretek között a szükséges 

műszaki infrastruktúra biztosítása mellett megvalósítható. 

 

2. fejlesztő: Adott fejlesztési területen a településrendezési eszközökben rögzített célokat 

megvalósító tulajdonos vagy a tulajdonos kötelezettségét átvállaló magánszemély, jogi személy, 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet. 

 

3. közterület kialakítási terv (a továbbiakban: KKT): a fejlesztési területre készítendő olyan műszaki 

dokumentáció, amely a rendezési tervben kiszabályozott közterület műszaki infrastruktúra 

rendszerének kialakítását mutatja be. 

 

4. településrendezési előszerződés (a továbbiakban: TRESZ): az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a továbbiakban: Étv.) 30/A. § szerinti 

településrendezési szerződés létrejöttét elősegítő dokumentum, mely jogerős hatósági engedélyek 

megléte nélkül, előzetesen rögzíti és biztosítja az adott településfejlesztéssel összefüggő beruházás 

főbb jogi, pénzügyi, időbeli és műszaki paramétereit, a kötelezettségvállalásokat, előkészítve a 

településrendezési szerződés későbbi időpontban történő megkötésének sarkalatos feltételeit. 

 

5. településrendezési szerződés (a továbbiakban: TRSZ): olyan közigazgatási hatósági szerződés, 

mely a településfejlesztési célok megvalósítása érdekében vállalt kötelezettségeket, műszaki, jogi 

feltételeket és biztosítékokat rögzíti. 

 



 

 23 

3. § (1)   A rendelet hatálya alá tartozó esetekben a településrendezési eszközökben rögzített cél 

megvalósítása a fejlesztőt terheli. 

 

(2) A fejlesztő kötelezettségvállalásait az 5. §-ban vagy 6. §-ban szabályozott szerződésben 

szükséges rögzíteni. 

 

(3)  Az építésügyi hatósági engedélyezési eljárás során – az összevont telepítési eljárást kivéve – az 

építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről, valamint az építésügyi 

hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 

18. § (1) bekezdés eb) és ec) pontjainak vizsgálata esetén elsődlegesen az alábbi bizonyítási 

eszközök fogadhatók el: 

a)    TRESZ, 

b)    TRSZ, 

c)    az állam vagy az önkormányzat kötelezettségvállalása, vagy 

d)    magántulajdonban maradó út esetén az út tulajdonosának nyilatkozata arról, hogy az utat és a 

hozzá kapcsolódó közművet az épület használatbavételéig kiépíti és forgalomba helyezi. 

 

(4)  Az építésügyi hatósági használatbavételi engedélyezési vagy tudomásulvételi eljárás során a 

Korm. rendelet 40. § (3) bekezdés és 54. § (6) bekezdés b) pontjában meghatározott 

rendeltetésszerű használathoz szükséges közműellátás és közlekedési hálózathoz való csatlakozás 

vizsgálata esetén elsődlegesen az alábbi bizonyítási eszközök fogadhatóak el: 

a)    közműellátás vizsgálata esetén, amennyiben a közmű 

aa) nem önkormányzati tulajdonban van, közműnyilatkozat, vagy 

ab) az önkormányzat tulajdonában van vagy tulajdonába kerül, a polgármester tulajdonosi 

hozzájáruló nyilatkozata, valamint 

b)    közlekedési hálózathoz való csatlakozás vizsgálata esetén, amennyiben az út 

ba) önkormányzat tulajdonában van vagy tulajdonába kerül, a polgármester hozzájáruló 

nyilatkozata, vagy ideiglenes illetve végleges forgalomba helyezési engedély, vagy 

bb) magántulajdonban marad, ideiglenes vagy végleges forgalomba helyezési engedély. 

 

4. § (1)  Az 1. § (1) bekezdés a) és b) pontja esetén a TRSZ megkötését megelőzően a fejlesztő 

KKT-t készít az önkormányzat jóváhagyásával lehatárolt tervezési területre. A KKT készítése alól a 

Képviselő-testület felmentést adhat különösen akkor, ha 

a)    a már meglévő, kiépített közterület nem igényel további infrastruktúra-fejlesztést, 

b)    a közterület kiépítése, fejlesztése folyamatban van, 

c)    közforgalom számára megnyitott magánút érintett, vagy 

d)    a fejlesztő az adott településrész területén megvalósítandó közérdekű kötelezettséget vállal. 

 

(2)   A KKT jóváhagyásra benyújtandó az Önkormányzathoz. A KKT jóváhagyása tárgyában a 

Képviselő-testület dönt. 

 

(3) A jóváhagyott KKT az Étv. 30/A. (3) bekezdésében írt tanulmányterv részeként felhasználható. 

A KKT részeként a külön jogszabályokban meghatározott engedélyezési tervek is benyújthatók. 

 

(4)   A KKT-t elkészítése a fejlesztő kötelezettsége, amelynek során a fejlesztő köteles a 

tartalomnak megfelelő tervezési jogosultságú szaktervezőket e munkába bevonni. A KKT-t az 1. sz. 

mellékletnek megfelelő tartalommal, és eljárásrendben kell elkészíteni. 

 

(5)   Az Önkormányzat egyetértése szükséges a jóváhagyott KKT alapján készített szakági terv 

engedélyezésre történő benyújtásához. Az e bekezdés szerinti egyetértés tárgyában a polgármester 

dönt. 
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(6)  A fejlesztő a jóváhagyott KKT birtokában terjesztheti elő a TRSZ megkötésére irányuló 

kérelmét az Önkormányzatnál. Valamennyi, fejlesztő nevére szóló szakági engedélyterv a 

jóváhagyott KKT-val egyező műszaki tartalommal és az Önkormányzat előzetes írásbeli 

egyetértésével nyújtható be engedélyezésre. Az írásbeli egyetértés kinyilvánítása tárgyában a 

Képviselő-testület dönt. 

 

(7) A KKT-ben rögzített műszaki tartalom érvényességi ideje addig tart, amíg a területre vonatkozó 

településrendezési eszközök változatlanok. 

 

(1) A TRESZ-ben a szerződés előszerződési jellegére tekintettel a fejlesztő és az Önkormányzat 

vállalja, hogy egymással legkésőbb az építési tevékenység megkezdéséhez szükséges építésügyi 

hatóság engedélyének megszerzéséig végleges településrendezési szerződést (TRSZ) kötnek. 

 

(2)   TRESZ megkötése szükséges az alábbi esetekben: 

a)    belterületbe vonás esetén, 

b)    ha településrendezési eszköz módosítása szükséges egy olyan településfejlesztési cél 

fejlesztő általi megvalósítása érdekében, ahol a fejlesztés nagyságrendje, a fejlesztés 

településszerkezetre gyakorolt hatása vagy az érintett ingatlannak a fejlesztés hatása általi 

felértékelődése indokolttá teszi, vagy 

c)  ha a településfejlesztési cél fejlesztő általi megvalósítására és a TRSZ megkötésére 

kizárólag településrendezési eszköz módosítását követően kerülhet sor. 

 

(3) A TRESZ alapdokumentuma a (2) bekezdés b) és c) pont esetén a fejlesztés megalapozottságát 

rögzítő, fejlesztő által elkészített tanulmányterv. 

 

(4)   A TRESZ megkötésének nem feltétele a jóváhagyott KKT. 

 

(5)   A településrendezési eszközökben rögzített cél megvalósításával összefüggő használatbavételi 

engedélyezési vagy tudomásulvételi eljárás során szükségessé váló feladatok és kötelezettségek 

teljesítésére csak TRSZ alapján kerülhet sor. TRESZ alapján a fejlesztő csak abban az esetben 

kezdeményezhet használatbavételi engedélyezési vagy tudomásulvételi eljárást, ha a TRESZ-ben a 

felek erről megállapodtak. 

 

(6)   A fejlesztési céllal összefüggésben nem adható ki tulajdonosi hozzájárulás a TRSZ megkötését 

megelőzően. A fejlesztő a tulajdonosi hozzájárulás kiadásának feltételeiről a TRESZ-ben az 

Önkormányzattal megállapodhat. 

 

6. § (1) A fejlesztő a jóváhagyott KKT birtokában terjesztheti elő a TRSZ megkötésére irányuló 

kérelmét az önkormányzatnál a 2. sz. mellékletben foglalt tartalmi előírásokkal. 

 

(2)   TRSZ megkötése szükséges az 1. § (1) bekezdésben szabályozott esetekben, kivéve ha az 5. § 

(2) bekezdése szerint TRESZ megkötésére kerül sor. 

 

(3)   A TRSZ-ben a Fejlesztő által vállalt, és a fejlesztési területen létrehozott létesítmény és 

építmény rendeltetésszerű használatához szükséges hatósági döntésekben feltételként elő nem írt 

kötelezettség biztosítására a Fejlesztő megfelelő garanciát köteles nyújtani. 

 

(4)   Amennyiben a Képviselő-testület álláspontja szerint a fejlesztés nincs összhangban az 

Önkormányzat településfejlesztési stratégiájával, településrendezési célokkal, vagy a 

településképpel, az Önkormányzat a szerződést nem köteles megkötni. 

 

(5)   Amennyiben a TRSZ a Fejlesztőnek felróható okból nem jön létre, és az Önkormányzatnak a 

fejlesztési terület beépítése kapcsán költségviselőként infrastrukturális beruházásokat kell 
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megvalósítania, a beruházás teljes költéségét az Étv. 28. § (2) bekezdése alapján, önkormányzati 

hatósági határozatban az érintett ingatlanok tulajdonosaira kell hárítani. 

 

7. § (1)   A szabályozási tervben rögzített településfejlesztési cél megvalósítása előtt a függelékben 

szereplő újonnan beépítésre szánt vagy jelentős mértékben átépítésre kerülő területeken, illetve 

külterületi ingatlan belterületbe vonása előtt a szükséges kiszolgáló intézmények és infrastruktúra-

fejlesztések kialakításához a fejlesztőnek hozzá kell járulnia. 

 

(2)   A fejlesztő az (1) bekezdés szerinti hozzájárulást a TRSZ-ben meghatározott mértékben köteles 

megfizetni az Önkormányzat részére. 

 

8. § (1)   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és rendelkezéseit a folyamatban 

lévő ügyekre is alkalmazni kell. 

 

 

 

Horváth Gyula dr. Szalay Péter 

polgármester jegyző 

 

 

 

 

 

ZÁRADÉK: 

A rendelet 2021. …………….-én kihirdetésre került. 

 

Győrszemere, 2021. …………………. 

 

 

 dr. Szalay Péter 

 jegyző 
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1. sz. melléklet 

KKT tartalmi előírásai és eljárásrend 

1. A külterületi KKT tervlapjainak léptéke 1:1000 – 1:250-ig változhat, a belterületi KKT legalább 

1:500 léptékű. 

2. A KKT tervlapjai az alábbi szakági terveket és dokumentumokat kell, hogy tartalmazzák: 

a) geodéziai felmérés: legalább a földmérési alaptérképnek megfelelő tartalommal, a 

szintkottázás szükség szerinti besűrítésével; 

b) útépítési helyszínrajz: az útépítési tervnek legalább a meglévő kiépített hálózatig kell 

terjednie. Az útépítési terven jelölni kell a teljes telektömb beépítésének terveit, valamint a 

létesítendő kapubejárók helyét, továbbá a járdatő tervezett szintjét is. Ha a 

csapadékvízelvezetés nem zárt csatornahálózattal történik, akkor annak megoldását is 

legalább itt be kell mutatni, ügyelve a telekbejáratokra is. Az akadálymentes közlekedés 

jogszabályban előírt feltételeit biztosítani kell; 

c) hossz-szelvény(ek) és minta-keresztszelvény(ek) jogszabályban előírt részletességgel; 

d) csapadékvíz elvezetés: a felszíni csapadékvíz elvezetését biztosító rendszer 

szállítóképességét egészen a végbefogadóig ellenőrizni kell minden nagyobb (0,5 ha-t 

meghaladó telekterületű) beruházás esetén. A felszíni csapadékvíz elvezető rendszerek 

méretezése során hidrológiai, hidraulikai számításokkal kell igazolni a tervezett rendszer 

működésének alkalmasságát. A rendszert „csapadékvíz elvezetési koncepcióval" rendelkező 

területeken az abban előírtaknak megfelelően kell megtervezni és megvalósítani (nyílt vagy 

zárt); 

e) közműépítési helyszínrajz: a szorosan vett tervezési területen túl a tervnek legalább a 

meglévő hálózatok csatlakozási pontjáig; befogadó vagy támpontig kell terjednie. A tervnek 

tartalmaznia kell legalább a villamos energia ellátás, a közvilágítás, a zöldfelület kialakítás, 

a vízellátás és a csatornázás megoldását, valamint – amennyiben a tervezési területen arra 

lehetőség van – a gázellátás, telefon és kábelhálózat megoldását is; 

f) műszaki leírás: Ismerteti a műszaki infrastruktúrára (közművek, utak és egyéb műtárgyak) 

vonatkozó, a tervlapokat kiegészítő információkat, valamint az alkalmazott műszaki 

megoldásokat alátámasztó számításokat és indokolásokat; 

g) költségbecslés (szakági tervező által készített); 

h) egyeztetési jegyzőkönyvek: a leendő út- és a zöldfelületek kezelőivel, valamint a 

közműüzemeltetőkkel folytatott egyeztetésekről. (A dokumentumnak igazolni kell, hogy a 

tervi munkarész bemutatásra került, azzal az érintett szolgáltató, kezelő egyetértett, a 

tervezési területen kívüli hálózatfejlesztési igény felmerül-e.) és 

i) tervezői nyilatkozat: a rendezési tervnek való megfelelőségről és jogszabályoknak való 

megfelelőségről. 

3. A KKT-t a polgármesteri hivatal illetékes szervezeti egységénél 4 példányban tartalomjegyzékkel 

ellátva kell jóváhagyásra leadni. A dokumentációt elektronikusan is be kell nyújtani. 

4. A benyújtást követően az önkormányzat formai vagy tartalmi hiányosság esetén a hiányzó 

munkarészek pótlására, tervek átdolgozására hívja fel a fejlesztőt. 

5. A polgármesteri hivatal illetékes szervezeti egységei részvételével egyeztető tárgyalást tart. Az 

egyeztető tárgyaláson elhangzott megállapítások, javaslatok alapján a terv kiegészítését kell kérni a 

fejlesztőtől. 

6. A KKT kizárólag egyeztetést követően nyújtható be jóváhagyásra. 
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2. sz. melléklet 

TRSZ tartalmi előírásai és eljárásrend 

1. A TRSZ szerkezeti tagozódása, kötelező tartalmi elemei: 

a) A szerződés tárgya 

b) A fejlesztési terület 

c) A településrendezés tartalma 

d) Általános rendelkezések 

e) Műszaki tartalom 

f) Az infrastrukturális létesítmények átadása 

g) Az infrastrukturális létesítmények építésével kapcsolatos követelmények 

h) Biztosíték és 

i) szükség szerinti egyéb rendelkezések 

2. A TRSZ mellékletei: 

a) A jóváhagyott tanulmányterv vagy KKT, 

b) A fejlesztési terület településrendezési eszközök szerint vett lehatárolása, helyszínrajz, és 

kialakítása (jogerős telekalakítási engedély), 

c) A engedélyezett jogerős és érvényes hatósági határozatok, és hozzá tartozó, engedélyezési 

záradékkal ellátott tervdokumentáció(k), 

d) Közműszolgáltatók, érintett útkezelők, a területen közösségi szolgáltatást végző szervezetek 

nyilatkozatai a közművek kiépítésének lehetőségeiről, megvalósítási feltételeiről és 

módjáról, valamint a kiépítendő közterület járműhasználhatósági, telekmegközelíthetőségi 

szempontjait illetően, és 

e) Meghatalmazások 

3. A TRSZ tárgyának megvalósulását követően az alábbi dokumentumokat kell szükség szerint 

mellékelni, és az elkészült létesítmények műszaki átadás-átvételi eljárása előtt 4 példányban leadni 

a polgármesteri hivatal illetékes szervezeti egységénél. 

a) megvalósulási dokumentáció a Fejlesztő, a kivitelező és a műszaki ellenőr által aláírva 

(nyomtatott és elektronikus (dwg/pdf) formában) 

b) jogerős vízjogi létesítési engedély 

c) jogerős vízjogi üzemeltetési engedély 

d) jogerős útépítési engedély 

e) műszaki átadási jegyzőkönyv 

f) üzembehelyezési jegyzőkönyv 

g) kivitelezői nyilatkozat 

h) műszaki ellenőri nyilatkozat 

i) tervezői nyilatkozat 

j) ivóvízvezeték nyomáspróba és vízvizsgálati jegyzőkönyv 

k) szennyvíz csatorna víztartási próba jegyzőkönyv 

l) talaj tömörségi vizsgálati jegyzőkönyv 

m) minőségi tanúsítványok 
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4. sz. melléklet – 3. napirendi pont 
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5. sz. melléklet – 5. napirendi pont 
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6. sz. melléklet – 6. napirendi pont 
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1. Helyi Esélyegyenlőségi Program (HEP) 
 

 

2. Bevezetés 
 

 

Összhangban az Egyenlő Bánásmódról és az Esélyegyenlőség Előmozdításáról szóló 2003. évi 

CXXV. törvény, a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az 

esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet és a helyi esélyegyenlőségi 

program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelet 

rendelkezéseivel, Győrszemere Községi Önkormányzata Esélyegyenlőségi Programban rögzíti az 

esélyegyenlőség érdekében szükséges feladatokat.  

Az önkormányzat vállalja, hogy az elkészült és elfogadott Esélyegyenlőségi Programmal 

összehangolja a település más dokumentumait, valamint az önkormányzat fenntartásában lévő 

intézmények működtetését. Vállalja továbbá, hogy az Esélyegyenlőségi Program elkészítése során 

bevonja partneri kapcsolatrendszerét, különös tekintettel a köznevelés állami és nem állami 

intézményfenntartóira.  

Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja.  

Az esélyegyenlőségi program a településen feltárt esélyegyenlőségi problémákra reagál, és 

beavatkozásokat tartalmaz azok kezelésére. A program része az a helyzetelemzés, amely képet ad a 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok oktatási, lakhatási, foglalkoztatási, egészségügyi és 

szociális helyzetéről. A helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében kell a 

beavatkozásokat megtervezni, lehetőséget adva a felülvizsgálatra, az esetleges változtatásokra.  

A program célja a törvénnyel megegyezően annak biztosítása, hogy az élet valamennyi területén 

megelőzze a hátrányos megkülönböztetést és elősegítse egyes társadalmi csoportok tagjainak 

esélyegyenlőségét, különös tekintettel a kiemelten védett csoportokra, a romákra, a nőkre és a 

fogyatékos személyekre, ám a helyi sajátosságok alapján más társadalmi csoportokra is.  

A program elkészítéséhez szükséges esélyegyenlőségi helyzetelemzés célja az, hogy a 

rendelkezésre álló adatok, dokumentumok alapján feltérképezze a települést az adott területen, és 

megállapítsa, hogy a településen élő hátrányos helyzetű lakosság a teljes lakossághoz viszonyítva 

milyen jövedelmi, foglalkoztatási, képzettségi, szociális, lakhatási, területi, egészségügyi 

mutatókkal rendelkezik és ezek alapján az adott település milyen esélyegyenlőtlenségi 

problémákkal küzd. Jelen helyzetelemzés az Esélyegyenlőségi Program megalapozását szolgálja és 

folytatása a 89/2013.(XI.23.) sz. határozattal elfogadott Helyi Esélyegyenlőségi Program 

dokumentumnak.      
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3. A település bemutatása 
 

Győrszemere község Győr-Moson-Sopron Megyében, a Bakony és a Kisalföld találkozásánál, 

Győrtől számított távolsága 18 km található.  

 

 

 

A község földrajzi helyzeténél fogva településszerkezeti szempontból nem mutat egységes képet. 

Négy elkülöníthető részre tagozódik: falusi, hegyi, erdősori és nagyszentpáli részekre.  

Történelméről: Győrszemere ún. első foglalásos Árpád kori település. A korabeli oklevelekben 

Scemere, Zemere, Geur-Zemere, Naghzemere alakokban szerepel. Írásos formában való 

megjelenése 1213-ra tehető. A Pannonhalmi Apátság népeit felsoroló Albeus jegyzékben ugyanis 

már szerepel Scemere néven. 1250-ben már bizonyíthatóan a Szemere nembeliek tulajdona. 

Feltehetőleg nevét is e családtól kapta. A település történelme során többször elnéptelenedett. Sem a 

Rákóczi szabadságharc, sem az 1848-49-es forradalom és szabadságharc hadi eseményei nem 

kímélték. 

Katolikus temploma 1749-ben, református temploma 1786-ban, evangélikus temploma 1807-ben, a 

nagyszentpáli kápolna 1863-ban épült. A katolikus templom Szent Lőrinc tiszteletére  

épült. 
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A település három temetőjét a különböző felekezetekhez tartozók közösen használják. A zsidó 

lakosság 1944-ig használta saját temetőjét. A település 1908. december 31-én vette fel a Győr 

előnevet.  

Természeti adottságok: A Sokorói dombvidék nyugati vonulatának, a Sokorónak északi végén 

kiépült falu a dombság és a Kisalföld találkozásánál. Enyhe dombokkal és hosszan elnyúló 

hátságokkal tűzdelt területen fekszik. Legegyszerűbben a 83-as főútvonalon közelíthető meg akár 

Győr, akár Pápa, akár Tét irányából. Jól használható közúti összeköttetése van még a Rábaköz 

községeivel a főút téti és tét-szentkúti elágazásán keresztül Mórichida, Árpás irányába. A 

dombvonulat nyugati és keleti lábánál a hegyi településrész érintésével Kajárpéc valamint Tényő, 

Sokorópátka is könnyen elérhető. Az erdősori rész a falutól délnyugati irányban Tét felé a 83-as 

főút mellett van, vélhetően nem régi keletű. A falutól északra Győr-Ménfőcsanak és Győrszemere 

között a 83-as úthoz közel fekszik Nagyszentpál, ez az egykor önálló település. Határát három ér, a 

Sokorói Bakony-ér, a Sásér és a Sárdos-ér szeli át 
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4. Értékeink, küldetésünk 
 

Az esélyegyenlőség minden ember számára fontos érték. Megléte segíti, hogy mindenkinek esélye 

legyen jó minőségű szolgáltatásokra, az esélyegyenlőtlenséggel küzdő emberek előnyben 

részesítését az élet minden területén, függetlenül attól, hogy nő vagy férfi, egészséges vagy 

fogyatékossággal él, milyen a származása vagy az anyagi helyzete. 

Az esélyegyenlőségi program célja, hogy Győrszemere olyan településsé váljon, ahol senki nem 

tapasztalja a hátrányos megkülönböztetés formáját, ahol minden lakossal szemben érvényesül az 

egyenlő bánásmód elve.  

Az esélyegyenlőség és egyenlő hozzáférés biztosításán túl egyes társadalmi csoportok esetében, 

olyan támogató lépések megtételére van szükség, melyek az esélyegyenlőség előmozdítását 

szolgálják, így különösen a:         

- mélyszegénységben élők, romák 

- gyerekek 

- nők 

- fogyatékos személyek 

- idősek tekintetében. 

 

 

5. Célok 
 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program átfogó célja 

 

Győrszemere Községi Önkormányzata az Esélyegyenlőségi Program elfogadásával érvényesíteni 

kívánja az egyenlő bánásmód, és az esélyegyenlőség biztosításának követelményét, a 

közszolgáltatásokhoz történő egyenlő hozzáférés elvét, a diszkriminációmentességet, 

szegregációmentességet, a foglalkoztatás, a szociális biztonság, az egészségügy, az oktatás és a 
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lakhatás területén a helyzetelemzés során feltárt problémák komplex kezelése érdekében szükséges 

intézkedéseket. A köznevelési intézményeket érintő intézkedések érdekében együttműködik az 

intézményfenntartó központ területi szerveivel (tankerülettel). Elsődleges célunk számba venni a 

321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében nevesített, esélyegyenlőségi szempontból 

fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és arányát, valamint helyzetét a településen. E 

mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő 

hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a területeken jelentkező problémákat. További 

célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, 

melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód érdekében. 

 

 

 

A HEP helyzetelemző részének célja 

 

Elsődleges célunk számba venni a 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (2) bekezdésében 

nevesített, esélyegyenlőségi szempontból fókuszban lévő célcsoportokba tartozók számát és 

arányát, valamint helyzetét a településen. E mellett célunk a célcsoportba tartozókra vonatkozóan 

áttekinteni a szolgáltatásokhoz történő hozzáférésük alakulását, valamint feltárni az ezeken a 

területeken jelentkező problémákat. További célunk meghatározni az e csoportok esélyegyenlőségét 

elősegítő feladatokat, és azokat a területeket, melyek fejlesztésre szorulnak az egyenlő bánásmód 

érdekében. A célok megvalósításának lépéseit, azok forrásigényét és végrehajtásuk tervezett 

ütemezését az HEP IT tartalmazza. Önkormányzat alapvető célja, hogy Győrszemere olyan 

település legyen, ahol érvényesül az az elsődleges alapelv, mely szerint minden embert egyenlőnek 

kell tekinteni. Közvetlen vagy közvetett diszkrimináció vagy hátrányos megkülönböztetés senkit ne 

érjen sem faj, szín, nem, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 

származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerint. Olyan intézkedések, eljárások 

megfogalmazása, amelyek szolgálják egy összetartó, szolidáris társadalom erősítését a hátrányos 

megkülönböztetés megszüntetésével, az esélyegyenlőség, egyenlő bánásmód biztosításával a 

hátrányos helyzetű csoportok számára, biztosítják a hátrányok hatásainak mérséklését, akár 

megelőzését a pénzbeli, természetbeni juttatásokhoz való hozzájutással, az önkormányzat 

intézményeiben a különböző közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáféréssel, a foglalkoztatási, 

oktatási, egészségügyi, szociális, igazgatási és területfejlesztési célok összehangolásával, kiszűrik 

az esetleges szegregációs és szelekciós mechanizmusok lehetőségét, támogatják a társadalmi 

integrációt a meglévő és eredményes szolgáltatások megtartásával, vagy a felmerülő igények, 

szükségletek kielégítését segítő új támogató szolgáltatások bevezetésével. 

Az esélyegyenlőségi helyzetelemzés kiemelt hátrányos helyzetű társadalmi csoportjainak a 

romákat, a nőket, a gyerekeket és a fogyatékos személyeket tekinti. A helyzetelemzéshez 

elsősorban tehát a nőkre (lányokra), a romákra és a fogyatékos emberekre vonatkozóan szükséges 
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az adatokat és információkat összegyűjteni, illetve elemezni, az ő lehetőségeiket, helyzetüket javító 

programot kell kidolgozni. Az esélyegyenlőség érvényesülésének problémája a különböző 

településeken további hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, különböző élethelyzetben lévő 

egyének esetében is felmerülhet. Ennek megfelelően az esélyegyenlőségi program által célzott 

hátrányos helyzetű társadalmi csoportok köre a helyi sajátosságokra reagálva – az esélyegyenlőségi 

törvény szempontjait figyelembe véve – bővíthető.  

 

 

A HEP IT célja 

 

Célunk a helyzetelemzésre építve olyan beavatkozások részletes tervezése, amelyek konkrét 

elmozdulásokat eredményeznek az esélyegyenlőségi célcsoportokhoz tartozók helyzetének javítása 

szempontjából. További célunk meghatározni a beavatkozásokhoz kapcsolódó kommunikációt. 

Szintén célként határozzuk meg annak az együttműködési rendszernek a felállítását, amely a 

programalkotás és végrehajtás során biztosítja majd a megvalósítás, nyomon követés, ellenőrzés-

értékelés, kiigazítás támogató strukturális rendszerét, vagyis a HEP Fórumot és a hozzá kapcsolódó 

tematikus munkacsoportokat. 

 

Demográfiai mutatók  

1. számú táblázat - Lakónépesség száma az év végén 

Év 
Fő 

(TS 0101) 
Változás 

2014 3279 bázis év 

2015 3298 100,58% 

2016 3324 100,79% 

2017 3285 98,83% 

2018 3274 99,67% 

2019 3197 97,65% 

2020 3271 102,31% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR  
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Győrszemere község lakónépességének alakulására 2012-től összességében a csökkenés jellemző, 

2012-ről 2016-re 4 %-os fogyás következett be. 2015. évben a 2014. évhez viszonyítva igaz, hogy 2 

%-os emelkedés figyelhető meg és 2017-ben is 3%-al nőtt a korábbi évhez képest, de 2016 óta a 

lakosság száma 3,8%-kal csökkent, egészen 2019-ig. Azóta azonban az állandó népesség számának 

alakulásában nagyfokú emelkedés figyelhető meg, 2020-ra 2,31%-kal 3430 főre emelkedett. 

 

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint 2019 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó népességből a megfelelő 

korcsoportú nők és férfiak aránya 

(%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők 

Állandó népesség száma 1669 1690 3359 49,70% 50,30% 

0-2 évesek      112 3,33 

0-14 éves  282 274 556 8,40% 8,16% 

15-17 éves  58 52 110 1,73% 1,54% 

18-59 éves  1032 966 1998 30,72% 28,75% 

60-64 éves  111 123 234 3,31% 3,66% 

65 év feletti  186 275 461 5,54% 8,19% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
 

   

2.1. számú táblázat - Állandó népesség összetétele nemek és korcsoportok szerint (2020) 

Korcsoport  
Fő 

Az állandó 

népességből a 

megfelelő korcsoportú 

nők és férfiak aránya 

(%) 

Férfiak Nők Összesen Férfiak Nők 

Állandó népesség száma  1697 1733 3430 49,48% 50,52% 

0-2 évesek      120 3,50 

0-14 éves  296 284 580 8,63% 8,28% 

15-17 éves  53 54 107 1,55% 1,57% 

18-59 éves  1052 991 2043 30,67% 28,89% 

60-64 éves  111 105 216 3,24% 3,06% 

65 év feletti  185 299 484 5,39% 8,72% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR      
 

Az állandó népesség összetételének alakulását mutatja a két táblázat 2019-ben és 2020-ban. 

Látható, hogy arányaiban nézve nem történt jelentős változás a korcsoportok megoszlási arányainak 

tekintetében, a női lakosok aránya növekedett 2,5%-kal. A kisgyermekek (0-2 éves korig) száma is 

növekedett 7,1 %-kal. 

Győrszemere állandó népességének száma 2016. évben 3292 fő, ezen belül a férfiak és a nők aránya 

50-50 %, tehát ebből a szempontból az állandó népesség kiegyenlítettnek tekinthető, és ez az arány 

a 2020-as évben is kiegyenlített maradt. 



 

 39 

Az állandó népességből a korcsoportonkénti megoszlás alapján a 18-59 éves nők és férfiak 

képviselik a legnagyobb hányadot, amely 59,6%-os arányt jelent, viszont ezen korcsoporton belül a 

férfiak jelennek meg nagyobb számban, az állandó népesség teljes számát vizsgálva a nők vannak 

jelen nagyobb számban 1733 fővel és 50,52%-kal. Az állandó népességből a legkisebb arányban a 

15-17 éves korosztály jelenik meg. A 65 év feletti állandó népesség esetében a férfiak 38 %-os 

arányt képviselnek, melyből az feltételezhető, hogy magasabb mértékű a férfiak elhalálozásának 

aránya. 

 

2.2. számú táblázat - 15-17 éves gyermekek száma 

Korcsoport 
Fő Változás 

2001 2011 Fő 

15 éves gyermekek száma n.a. n.a. - 

16 éves gyermekek száma (TS 0501) 39 42 81 

17 éves gyermekek száma (TS 0502) 49 48 97 

Összesen 88 90 2 

Forrás: TEIR - KSH, Népszámlálási adatok   

 

3. számú táblázat - Öregedési index 

Év 

65 év feletti állandó 

lakosok száma (fő) 

(TS 0328) 

0-14 éves korú állandó 

lakosok száma (fő) 

(TS 0327) 

Öregedési index 

(%) 

(TS 0401) 

2014 403,0 541,0 74,49% 

2015 416,0 548,0 75,91% 

2016 427,0 549,0 77,78% 

2017 438,0 543,0 80,66% 

2018 449,0 544,0 82,54% 

2019 461,0 556,0 82,91% 

2020 484,0 580,0 83,45% 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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Győrszemerén a 14 év alattiak vannak túlsúlyban, vagyis fiatalos népességszerkezetről 

beszélhetünk, 2014 óta az öregedési index folyamatosan növekedett, ami azt jelenti, hogy 

folyamatosan csökkent a 65 év felettiek aránya. A lakosság korösszetételét vizsgálva 

megállapítható, hogy a 0-14 éves állandó lakosok száma 2015.évben volt a legmagasabb, ami 2016-

ra 4,8%-al csökkent, 2019-ről 2020-ra viszont aránya már állandósult 16 %-kal.  

 

 

4. számú táblázat - Belföldi vándorlások 

Év 

Állandó jellegű 

odavándorlás 

(TS 0601) 

Elvándorlás 

(TS 0600) 
Egyenleg 

Állandó oda-, és elvándorlások 

különbségének 1000 állandó lakosra 

vetített száma (TS 0602) 

2014 71 95 -24,00 -7,36 

2015 115 84 31,00 9,42 

2016 119 104 15,00 4,53 

2017 115 127 -12,00 -3,65 

2018 100 109 -9,00 -2,74 

2019 n.a. n.a. - n.a. 

Forrás: TeIR, KSH-

TSTAR    
 

 

 
 

Megfigyelhető, hogy az állandó jellegű odavándorlás több évben volt magasabb, mint az 

elvándorlás. A község tehát jellemzően vonzónak tekinthető. Az elvándorlások száma 2014-ben 

volt a legjellemzőbb. 

5. számú táblázat - Természetes szaporodás 

Év 
Élveszületések 

száma (TS 0701) 

Halálozások száma 

(TS 0702) 

Természetes szaporodás 

(fő) (TS 0703) 

2014 29 38 -9 

2015 36 31 5 

2016 29 30 -1 

2017 37 41 -4 

2018 36 34 2 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH-TSTAR   
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Az élve születések száma összességében kevesebb a halálozások számától, kivéve a 2014. és 2016. 

évben.  
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6. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Helyzetelemzése (HEP 

HE) 
 

 

7. 1. Jogszabályi háttér bemutatása 

 

1.1 A program készítését előíró jogszabályi környezet rövid bemutatása 

 

A helyi esélyegyenlőségi program legfontosabb kereteit Magyarország Alaptörvénye határozza 

meg.  

Az Alaptörvény I. cikkének (1) és (2) bekezdései szerint „Az EMBER sérthetetlen és 

elidegeníthetetlen alapvető jogait tiszteletben kell tartani. Védelmük az állam elsőrendű 

kötelezettsége.” illetve „Magyarország elismeri az ember alapvető egyéni és közösségi jogait”.  Az 

Alaptörvény II. cikke rendelkezik arról, hogy „Az emberi méltóság sérthetetlen. Minden embernek 

joga van az élethez és az emberi méltósághoz, a magzat életét a fogantatástól kezdve védelem illeti 

meg.” 

Az Alaptörvény XV. cikke az alábbiakról rendelkezik: 

„ (1) A törvény előtt mindenki egyenlő. Minden ember jogképes. 

(2) Magyarország az alapvető jogokat mindenkinek bármely megkülönböztetés, nevezetesen faj, 

szín, nem, fogyatékosság, nyelv, vallás, politikai vagy más vélemény, nemzeti vagy társadalmi 

származás, vagyoni, születési vagy egyéb helyzet szerinti különbségtétel nélkül biztosítja. 

(3) A nők és a férfiak egyenjogúak.  

(4) Magyarország az esélyegyenlőség és a társadalmi felzárkózás megvalósulását külön 

intézkedésekkel segíti. 

(5) Magyarország külön intézkedésekkel védi a családokat, a gyermekeket, a nőket, az időseket és a 

fogyatékkal élőket.” 

Az Alaptörvény XXVI. cikke rendelkezik arról, hogy „Az állam – a működésének hatékonysága, a 

közszolgáltatások színvonalának emelése, a közügyek jobb átláthatósága és az esélyegyenlőség 

előmozdítása érdekében – törekszik az új műszaki megoldásoknak és a tudomány eredményeinek az 

alkalmazására.” 

A helyi esélyegyenlőségi program elkészítését az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség 

előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény (továbbiakban: Ebktv.) előírásai alapján végeztük.  

A program elkészítésére vonatkozó részletszabályokat a törvény végrehajtási rendeletei,  

▪ a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi 

mentorokról” szóló 321/2011. (XII.27.) Korm. rendelet „2. A helyi esélyegyenlőségi program 

elkészítésének szempontjai” fejezete  
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▪ a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012 (VI.5.) 

EMMI rendelet  

▪ a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: 

Mötv.) 

▪ a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szt.) 

▪ a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 

(továbbiakban: Flt.) 

▪ a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény (továbbiakban: nemzetiségi törvény) 

▪ az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (továbbiakban: Eütv. 

▪ 1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról 

▪ a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 

(továbbiakban: Gyvt.) 

▪ 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 

▪ a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 

▪ a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkntv.) előírásaira. 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvényben 

foglalt helyi esélyegyenlőségi programok intézkedései kapcsolódnak a következőkben felsorolt, EU 

és nemzeti szintű stratégiákhoz, ágazati politikákhoz: EU 2020 stratégia, Nemzeti Reform Program, 

Nemzeti Társadalmi Felzárkózási Stratégia, „Legyen jobb a gyerekeknek!” Nemzeti Stratégia, 

Roma Integráció Évtizede Program, Nemzeti Ifjúsági Stratégia.  

 

 

 

1.2 Az esélyegyenlőségi célcsoportokat érintő helyi szabályozás rövid bemutatása. 

 

Az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 

értelmében a helyi önkormányzat, valamint a többcélú kistérségi társulás öt évre szóló helyi 

esélyegyenlőségi programot fogadott el, a célcsoportokat érintő helyi szabályozás tekintetében. Az 

egyenlő bánásmód követelménye alapján a Magyarország területén tartózkodó természetes 

személyekkel, ezek csoportjaival e törvény rendelkezései szerint azonos tisztelettel és 

körültekintéssel, az egyéni szempontok azonos mértékű figyelembevételével kell eljárni. 

Jelen esélyegyenlőségi helyzetelemzés célja az, hogy a rendelkezésre álló adatok, dokumentumok 

alapján feltérképezze Győrszemere község problémáit, lehetőségeit és segítse elő a településen élő 

hátrányos helyzetű személyek életminőségének javítását segítő intézkedési terv megfogalmazását. 

A program elkészítésénél figyelembe vettük a helyi rendeletek, amelyek a település szociálisan 

hátrányos helyzetű lakossága problémáinak enyhítésére szolgálnak:  

Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének a szociális gondoskodás helyi 

szabályairól szóló 7/2020. (VII. 31.) sz. önk. rendelete. 
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2015. március 1. napjától a pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere jelentősen 

átalakult. A jegyzői hatáskörben lévő aktív korúak ellátása, az időskorúak járadéka, az ápolási díj, a 

közgyógyellátás, valamint az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság megállapítása a járási 

hivatal hatáskörébe került. 

A kötelező, állam által biztosított segélyek közül kikerült a lakásfenntartási támogatás, továbbá a 

méltányossági közgyógyellátás, valamint a méltányossági ápolási díj is. Az önkormányzatok által 

biztosított ellátás neve 2015. március 1. napjától egységesen települési támogatás lett. Települési 

támogatás különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg: 

a. a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 

b. a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy 

részére, 

c. gyógyszer-kiadások viseléséhez. 

A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az 

időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési 

támogatást köteles nyújtani. 

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások támogatásaként a szociálisan rászoruló háztartások 

részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló helyiség fenntartásával 

kapcsolatos rendszeres kiadásaik (villanyáram-, víz és gázfogyasztás, csatornahasználat és a 

szemétszállítás díja, tüzelőanyag költség) viseléséhez nyújt az önkormányzat települési támogatást. 

Az Önkormányzat azon győrszemerei lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező hozzátartozó 

(Ptk. 8:1. § (1) bek. 2. pont) részére, aki a 18. életévét betöltött tartósan beteg személy állandó 

ápolását, gondozását végzi és ezért munkahelyet hagyott ott, illetve az ápolás időtartamára – igazolt 

– fizetés nélküli szabadságot vett ki települési támogatást állapít meg. 

A gyógyszer kiadások viseléséhez az önkormányzat települési támogatás nyújt annak a személynek, 

akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 150 %-át, egyedül élő esetén a 200 %-át és a havi rendszeres gyógyító ellátás 

költsége az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-át meghaladja.  

A rendkívüli települési támogatás különösen az alábbi indokokra való tekintettel állapítható meg: 

a) tartós, rendszeres orvosi ellenőrzést, kezelést igénylő betegség esetén,  

b) létfenntartást befolyásoló hirtelen haláleset (családfenntartó halála), 

c) természeti csapás, elemi kár esetén, 

d) válsághelyzetben lévő várandós anya gyermekének megtartásához, 

e) gyermek iskoláztatásához,  

f) nevelésbe vett gyermek családjával való kapcsolattartásához, 

g) gyermek családba való visszakerülésének elősegítéséhez kapcsolódó kiadásokhoz, 

h) gyermek hátrányos helyzete miatt anyagi segítségre szorul, 
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i) ellátatlan személy részére, 

j) egyéb rendkívüli ok bekövetkezése esetén. 

A képviselő-testület a rászorultságtól függően azok részére állapítja meg az ellátásokat, akiknek 

átmenetileg veszélyeztetett a megélhetésük, vagy hátrányos helyzetük miatt tartósan létfenntartási 

gondokkal küzdenek és hátrányos helyzetüket nem életvitelükkel idézték elő. 

 

8. 2. Stratégiai környezet bemutatása 

 

2.1 Kapcsolódás helyi stratégiai és települési önkormányzati dokumentumokkal, koncepciókkal, 

programokkal 

 

Győrszemere rendelkezik Költségvetési Koncepcióval, Gazdasági Programmal,  

Szolgáltatástervezési Koncepcióval, Településfejlesztési Koncepcióval és Szociális Koncepcióval 

is. 

Az alábbiakban azon jogszabályi rendelkezések ismertetésére kerül sor, amelyek koncepciók, tervek 

elkészítését írják elő az önkormányzatok számára. 

Győrszemere Községi Önkormányzat Gazdasági Programját a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a értelmében a képviselő-testület 

hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzítette, mely 

2023-ig van érvényben.  

A gazdasági program az önkormányzat részére helyi szinten meghatározza mindazon 

célkitűzéseket, feladatokat, amelyek a költségvetési lehetőséggel összhangban, a helyi társadalmi, 

környezeti, gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével az önkormányzat által nyújtandó 

kötelező és önként vállalt feladatok biztosítását, fejlesztését szolgálják. A gazdasági program célja a 

lakosság életminőségének javításához szükséges önkormányzati háttér biztosítása, melyet az 

önkormányzat a saját és a külső eszközök felhasználásának optimalizálásával végez. Települési 

szinten ez egy olyan komplex program, amely a természeti környezet fejlesztésével összhangban 

tervezi el a különböző beavatkozási területek jövő orientált alakítását az önkormányzat aktív és 

cselekvő közreműködésével, a lakosság tevőleges támogatásával.  

Támaszkodtunk a település Szolgáltatástervezési koncepciójára, amely – a szociális igazgatásról és 

a szociális ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 92. §-a értelmében a településen élő szociálisan 

rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatokat határozza meg. 

A településfejlesztési koncepcióval, az 1997. évi LXXVIII. törvény értelmében a fejlesztés 

összehangolt megvalósulását biztosító és a településrendezést is megalapozó, a település 

közigazgatási területére kiterjedő önkormányzati településfejlesztési döntéseket rendszerbe foglaló, 

önkormányzati határozattal elfogadott dokumentum, amely a település jövőbeni kialakítását 

tartalmazza. 
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2.2 A helyi esélyegyenlőségi program térségi, társulási kapcsolódásainak bemutatása 

 

Győrszemere a Téti Járás tagja. A térségben lévő települések problémái igen különbözőek, azonban 

a célcsoportok mindegyik helységben megtalálhatóak, ezért a gondjaik kezelésére fel kell készülni 

minden település vezetésének. Mivel a város, községek fejlettsége, anyagi lehetősége különböző, 

ezért nincs összehangolt esélyegyenlőségi stratégia, mindenhol a helyi sajátságoknak megfelelően 

szeretnék a célcsoportok szükségleteit kielégíteni. 

 

 

2.3 A települési önkormányzat rendelkezésére álló, az esélyegyenlőség szempontjából releváns 

adatok, kutatások áttekintése, adathiányok kimutatása 

 

A helyzetelemzés alapját szolgáló statisztikai adatokat a TEIR adatbázisból, valamint a helyi 

nyilvántartásokból gyűjtöttük össze. Felhasználtuk az ágazati beszámolók megállapításait, 

szakemberek tapasztalatait. Az önkormányzat számára a koherens esélytervhez szükséges 

információk rendelkezésre állnak. 

 

 

Település helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során  

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

- Közbiztonság, bűncselekmények elkövetése - Felállított, kiépített kamerarendszer 

bővítése, folyamatos karbantartása 

- A tűzoltó szertár épületének állapota rossz, 

mérete nem megfelelő a feladatok 

ellátásához,bővítése nem lehetséges. 

- új, korszerű létesítmény építése, hogy a 

helyi Tűzoltó Egyesület a településszintű és 

megyei feladatellátásban maximális szakmai 

felkészültséggel és eszközállománnyal a 

feladatait teljesíteni tudja. 

- Szelektív hulladékgyűjtés gyakorlati 

megvalósításánák hiánya, a hulladékgyűjtők 

funkcionális használatának szabályainak 

betartatása 

- Környezettudatosság előmozdítása a lakosok 

körében 

- További szelektív hulladékgyűjtők 

kihelyezése 

- Ismeretterjesztő előadások, szakmai segítség 

nyújtása 

- Szelektív hulladékgyűjtőknél kupakok 

eldobálása 

- A kupakok külön gyűjtésére lehetőség 

bármilyen formátumban, arra kihelyezett 

gyűjtőben 

- Akár fémből egy tároló kialakítása, ami 

díszítőelemként szolgál 

- Bank automata a településen nem található - Új pénzautomata felállítása pénzintézeti, 

állami hozzájárulással 

- Szőlőhegyi járdák állapota minősíthetetlen - Közútkezelő és az Önkormányzat 

közreműködésével új járdahálózat kiépítése 

- Van, ahol járda nem áll rendelkezésre és 

nem biztonságos a közlekedés a járdákon és 

kerékpárral a főúton 

- Utak, kerékpárutak, járdák kiépítése az 

egész településen 

- Négy településrész-nagy területek és 

távolságok, közterületek rendben tartása 

- Közterületek virágosítása, közterületek 

karbantartására eszközök és munkaerő 
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hatalmas idő- és erőráfordítással jár biztosítása munkabértámogatással 

- Közfoglalkoztatási programban kevesen 

vesznek részt és kevesen vállalnak munkát a 

településen az alacsony juttatások és bérezés 

miatt 

- Állami támogatás igénybevétele a 

munkabérek kiegészítésére 

- Bértámogató pályázatok 

- Munkaügyi Központ  bértámogatása 

- Temetők állapota - Temetők infrastrukturális fejlesztése, 

ravatalozó kiépítése, kerítés, növényzet 

telepítése, tereprendezés 

- A 83-as elkerülő szakaszához a bekötő út 

kiépítéséhez szükséges forrás nem 

biztosított 

- A 83-as elkerülő út szakaszához tartozó 

bekötő utak kiépítéséhez forrás biztosítása 

- A faluban lévő Közösségi szintér épületének 

állapota rossz, felújításra szorul 

- Pályázati lehetőségek kiaknázása a 

finanszírozásra 

- Nagyszentpálon lévő kultúrház állapota nem 

megfelelő, balesetveszélyes 

- Teljes körű külső – és belső felújítás 

- A településen az új lakóövezetekben az út és 

a járda kiépítése nem megoldott 

- Az új lakóövezetekben új út és járdahálózat 

kiépítése 

- Értékeink helyi védelme nem kiépített - A faluban egy múzeumi épület kialakítása, 

gyűjtemény bővítése 

- Helyi néphagyományok, népi iparművészeti 

tevékenységek, egyéb hagyományápolás 

hiánya 

- Élethosszig tartó tanulás támogatása 

- Népfőiskolai csatlakozás 

- Népi mesterségek átörökítésének 

előmozdítása 

- Az információk településszíntű közlésében 

írott formátumok hiánya 

- Kommunikációs csatornák bővítése, helyi 

újság kiadása, szórólapok, plakátok, 

kiadványok megjelenésének támogatása 

- Buszmegállók elavult állapota - Buszmegállók átépítése, felújítása 

- A közösségi és kulturális élet fellendítéséhez 

szükséges forrás (humán és pénzügyi) nem 

minden esetben megoldott 

- A közösségi és kulturális élet fellendítéséhez 

forrás biztosítása 

 

 

További javaslat egy Információs Pont létrehozása a településen, amely elérhető lenne 

személyesen, telefonon és interneten keresztül online formában is. Helyet biztosíthatna bármely 

kulturális céllal működő intézmény (Színtér, Ökoturisztikai Központ, Közösségi Ház, Egészségház, 

Szentpálon a Kultúrházban). 

Jól működhetne nyitvatartási időt megjelölve, erre egy személyt biztosítva, településrészenként 

beosztva a szolgáltatás mennyiségi igényét felmérve. A megadott fogadóórákban napi lebontásban 

és helyszínekre leosztva (a faluban, Szentpálon és a Hegyben is) lenne elérhető a szolgáltatás. 

Persze első időkben, amíg a szolgáltatás lehetősége kevesebb emberhez jut el, korlátozottabb 

rendelkezésre-tartási időben, aztán fokozatosan lehetne bővíteni az ügyfélfogadási időt. 

1. Feladata a településsel, településen működő szolgáltatásokkal, folyó eseményekkel, 

programokkal, lehetőségekkel kapcsolatos felvilágosítás. Továbbá egyéb programok, 

tanfolyamok, rendezvények, kulturális események időpontjairól való tájékoztatás. 

 

2. Programok szervezése, lebonyolítása, illetve ezekhez való bármilyen segítségnyújtás. 

 

3. Legfontosabb feladata lenne a gyakorlati segítségnyújtás valamennyi lakos számára.  
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A hétköznapi életben felmerülő kérdésekben való segítségnyújtásra: 

• álláskeresés, önéletrajz megírása 

• hivatalos kérelmek megszerkesztése 

• szakemberkeresés szakmunkákra 

• egészségügyi ellátás elérése, igénybevétele, szakorvos megtalálása 

• tájékoztatás jogszabályokról, rendeletekről, jogi segítség elérése 

• hitelügyintézéshez hozzáférés elősegítése 

• tanfolyamok, oktatási programokkal kapcsolatos tájékoztatás stb 

 

Az Információs Pont lehetőségeket biztosítana Egészségmegőrző Pontként is üzemelni. A legfőbb 

terület a testi és lelki egészség kialakítsa és megőrzése, ami teljes mértékben elősegítené a lakosok 

életminőségének javulását. Az egészséges életmód megvalósulásához hozzájárulhatnánk életmód 

tanácsokkal, táplálkozási tanácsokkal (akár megfelelő szakemberek bevonásával), előadások 

szervezésével, feltárva a betegségek kialakulásának okát, hangsúlyt fektetve a megelőzésre, 

természetes gyógymódokra támaszkodva. Sportrendezvények keretein belül ismertethetnénk a 

testmozgás fontosságát, alkalmi sportbemutatók szervezésével betekintést nyerhetnek az egyes 

sportok világába. A lelki egészség fenntartásához segítséget nyújthatna célirányos (korcsoport és 

érintett probléma szerinti) csoportfoglalkozások indításával, gyógyító beszélgetésekkel, és szintén 

megfelelő szakember ajánlásával a mélyebb érzelmi traumák feldolgozásához. A szellemi szint 

fejlesztéséhez tudományos előadások tartásával, tanfolyamok szervezésével járulna hozzá. 

Áthidalnánk a halmozottan hátrányos helyzetű és mélyszegénységben élők nehéz társadalmi 

helyzetét azzal, hogy az Információs Pont lehetőséget biztosít internet hozzáféréshez, illetve az 

információk célirányzott átadására koncentrálunk, mivel sok olyan család van, ahol szociálisan és 

intellektuálisan sem volt lehetőség a fejlődésre és a továbbtanulás is nehezen megoldott. 

A Közösségi Erő felébresztését is célul tűzi ki az Információs Pont a tevékenységével. Kötetlen 

beszélgetések szervezése hasonló korú és érdeklődési korú emberek egymás segítésére lehetnek, 

mélyülhetnek a kapcsolatok, barátokra tehetnek szert építően hatva így a faluban élők társas 

kapcsolataira. 

 

Az Információs Pont tevékenysége az alábbi problémák megoldására terjed ki 

 

Problémák beazonosítása Fejlesztési lehetőségek 

- Napi feladatok, életvezetés, munka- 

és egészségügyben felmerülő 

problémák 

 

- Személyes kapcsolat 

megteremtésének lehetősége 

- Rövid időn belüli, rugalmas 

problémamegoldás, 

információnyújtás 

- Elhelyezkedési zavarok, munkába - Álláskeresésben gyakorlati 
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visszaállás, megélhetési problémák segítségnyújtás, munkahelyteremtés, 

a helyi vállalkozásokkal 

kapcsolattartás, információgyűjtés 

- Mélyszegénységből fakadó technikai 

háttér hiányosságok, 

számítógépkezelői és 

programismereti hiányosságok 

 

- Technikai, műszaki háttér 

biztosítása, internet hozzáférési 

lehetőség, oktatás, tanfolyamok 

- Testi egészség fontosságának 

kiemelése 

- Egészségügyi állapotfelmérések 

lebonyolítása, életmód tanácsadás, 

sportolási lehetőségek biztosítása 

- Családi kötelékek széthullása, lelki 

egyensúly megbomlása, rossz 

pszichés állapot a hátrányos 

körülmények és családi háttér miatt 

 

- Lelki tanácsadás és segélyszolgálat 

elérésének biztosítása, gyógyító 

beszélgetések egyéni és csoportos 

szinten 

- Elmagányosodás, egymástól való 

elidegenedés, társas kapcsolatok 

hiánya, a társadalmi élettől való 

elzárkózás 

- A közösséghez való tartozás 

felemelő és építő erejének erősítése 

közösségi programok szervezésével, 

fórumok, rendezvények tartásával 
- A védőnő által ellátott körzet a 

beköltözések miatt kibővült, az 

ellátottak száma jelentősen növekedett. 

A feladat ellátásához szükséges plusz 

humán erőforrás nem biztosított 

- Plusz humán erőforrás biztosítása a 

feladatellátáshoz, megfelelő szakmai 

végzettséggel rendelkező pszichológiai 

támogatás biztosítása 
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9. 3. A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége 

A mélyszegénység többdimenziós jelenség, amely megmutatkozik többek között a nagyon alacsony 

képzettségben és foglalkoztatottságban, az ebből következő súlyos megélhetési zavarokban, kihat az 

elemi lakhatási, táplálkozási körülményekre, az érintettek egészségi állapotára, stigmatizál és 

kirekesztéshez vezet.  

Azokat soroljuk a mélyszegénységben élők közé, akik az alábbiak közül legalább kettő 

kritériumnak megfelelnek:  

- legalább három éve munkanélküliek, illetve ezen idő alatt legfeljebb közfoglalkoztatásban vettek 

részt,  

- legfeljebb az általános iskola 9-10. osztályát végezték el, ami mellett esetleg nem piacképes 

szakképzettséget vagy OKJ-s szakképesítést szereztek,  

- aktív korú inaktívak,  

- kettőnél több gyermeket nevelnek.  

Győrszemere Községi Önkormányzata a közcélú foglalkoztatás, közmunka-programokban való 

foglalkoztatottság terén előnyben kívánja részesíteni a fenti kritériumoknak megfelelő 

mélyszegénységben élőket.  

 

3.1 Jövedelmi és vagyoni helyzet 

 

A szegénység számos társadalmi tényező által meghatározott, összetett jelenség, okai között 

szerepelnek társadalmi és kulturális hátrányok, szocializációs hiányosságok, alacsony vagy elavult 

iskolai végzettség, munkanélküliség, egészségi állapot, a családok gyermekszáma, a 

gyermekszegénység, de a jövedelmi viszonyok mutatják meg leginkább. 

Az alacsony jövedelműek bevételeinek számottevő része származik a pénzbeli juttatások 

rendszereiből. Az inaktív emberek között nagy arányban fordulnak elő az alacsony iskolai 

végzettségűek, a megváltozott munkaképességűek. Győrszemerén tapasztalataink szerint a 

munkaerő-piacra jutás fő akadályai: az alacsony iskolázottság, mely településünkön 

hozzávetőlegesen a nőket és férfiakat együttesen nézve 14%. Okok közé sorolható továbbá a tartós 

munkanélküli létből fakadó motiváltsági problémák, a társadalmi előítélet jelenléte is.   

             

 

 

3.2 Foglalkoztatottság, munkaerő-piaci integráció 

 

A táblázatokba gyűjtött adatokat, valamint a helyi önkormányzat a foglalkoztatás elősegítéséről és a 

munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (továbbiakban: Flt.) és a Mötv-ben foglalt feladatai 

alapján településünkre jellemző foglalkoztatottságot, munkaerő-piaci lehetőségeket kívánjuk elemezni az 
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elmúlt évek változásainak bemutatásával, a különböző korosztályok, illetve nemek szerinti bontásban. Az 

elemzést összevetjük térségi és országos adatokkal is. 

 

 

a) foglalkoztatottak, munkanélküliek, tartós munkanélküliek száma, aránya 

Foglalkoztatás szempontjából hátrányos helyzetűek közé sorolhatók az idősebb, nyugdíj előtt álló 

korosztályok, a gyermekvállalást követően a munkaerőpiacra visszatérő nők, valamint a 

megváltozott munkaképességű és fogyatékos emberek. Alacsony továbbá a 15–24 éves korosztály 

munkaerő-piaci részvétele is. A fiatalok távolmaradását főként az oktatási, képzési idő 

meghosszabbodása indokolja, ugyanakkor jelentősen megnőtt az iskola befejezése utáni 

munkahelykeresés ideje is. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését elsősorban a munkalehetőségek 

száma, a nem megfelelő szakmaválasztás, a szakmai tapasztalat hiánya és az iskolai végzettség 

befolyásolja. Az ifjúsági munkanélküliség strukturális munkanélküliség, a munkaerőpiac elvárásai 

ma már nemcsak a végzettségre és a szakképzettségre, hanem a különböző személyes 

kompetenciákra, szakmai és gyakorlati tudásra vonatkoznak. 

A közgazdaságtan megfogalmazása szerint a munkanélküliek és a foglalkoztatottak, vagyis a 

munkaerő piacán jelen lévők együttesen alkotják a munkaerő- állományt. Különbséget kell tenni 

regisztrált és a nem regisztrált munkanélküliek között. Előbbiek az illetékes állami hatóságnál – 

munkaügyi központnál - bejelentkezve, egyrészt az állam számára is figyelemmel kísérhetőek, 

másrészt jogosultak az ún. munkanélküli ellátások igénybevételére. Utóbbiak ezzel szemben nem 

regisztráltatják magukat sehol, így támogatást sem vehetnek igénybe és számuk sem határozható 

meg pontosan. 

A településen a regisztrált munkanélküliek számának változását, valamint a regisztrált 

munkanélküliek munkavállalási korú lakónépességhez viszonyított arányát az alábbi diagramok 

mutatják: 

3.2.1. számú táblázat - Munkanélküliségi ráta nemek szerint 

Év  

15-64 év közötti állandó 

népesség (fő) 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma (fő) 

Férfi                 

(TS 0803) 

Nő 

(TS 

0804)         

Összesen Férfi (TS 0801) Nő (TS 0802) Összesen 

Fő Fő Fő Fő % Fő % Fő % 

2014 1183 1133 2316 29,25 2,47% 36,5 3,22% 65,75 2,84% 

2015 1182 1146 2328 27,25 2,31% 32,5 2,84% 59,75 2,57% 

2016 1191 1144 2335 16,25 1,36% 23,25 2,03% 39,50 1,69% 

2017 1176 1129 2305 11,25 0,96% 13,25 1,17% 24,50 1,06% 

2018 1177 1113 2290 10,75 0,91% 10 0,90% 20,75 0,91% 

2019 n.a. n.a. - 9,5 - 15 - 24,50 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal        
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2014 2015 2016 2017 2018 2019

66 60 40 25 21 25

Fő 4,25 4 1,75 0,25 1,5 2,25

% 6,46% 6,69% 4,43% 1,02% 7,23% 9,18%

Fő 8,25 7,25 3,25 2,5 1,75 1,5

% 12,55% 12,13% 8,23% 10,20% 8,43% 6,12%

Fő 6,25 7,25 4,75 2,75 2 2,5

% 9,51% 12,13% 12,03% 11,22% 9,64% 10,20%

Fő 6,25 4,5 4,25 2,25 3 3,25

% 9,51% 7,53% 10,76% 9,18% 14,46% 13,27%

Fő 7,25 8,25 4 3,25 2,25 2,25

% 11,03% 13,81% 10,13% 13,27% 10,84% 9,18%

Fő 7,75 5,25 3,25 2,75 3 3

% 11,79% 8,79% 8,23% 11,22% 14,46% 12,24%

Fő 6,5 6 4,75 2,25 1,5 1,75

% 9,89% 10,04% 12,03% 9,18% 7,23% 7,14%

Fő 6,5 3,5 3,25 2 1,5 2,5

% 9,89% 5,86% 8,23% 8,16% 7,23% 10,20%

Fő 5,75 6 2,75 1,5 0,75 1,75

% 8,75% 10,04% 6,96% 6,12% 3,61% 7,14%

Fő 7 7,75 7,5 5 3,5 3,75

% 10,65% 12,97% 18,99% 20,41% 16,87% 15,31%

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal

55-59 év (TS 1010)

59 év feletti (TS 1011)

Fő 

összesen

3.2.2. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma korcsoportok szerint

35-39 év (TS 1006)

40-44 év (TS 1007)

50-54 év (TS 1009)

45-49 év (TS 1008)

Regisztrált munkanélküliek/ 

nyilvántartott álláskeresők száma 

összesen

20 év alatti (TS 1002)

20-24 év (TS 1003)

25-29 év (TS 1004)

30-34 év (TS 1005)

 

Az aktív korú népességen belül a nyilvántartott álláskeresők száma a vizsgált időszakban csökkenő 

mértékben mutatkozik meg. A nemek szerinti megoszlást tekintve a férfi és női álláskeresők aránya 

közel azonossá vált a bázisévhez képest. A nyilvántartott álláskeresők száma 2019-ben összesen 25 

fő. Megfigyelhető a táblázat adataiból kiindulva, hogy a legmagasabb arányt képviseli a 

munkanélküliek számában az 59 év felettiek csoportja, valamint a legkevesebb (6,12 %) arányt 

képviseli a 20-24 év közöttiek száma. 
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3.2.3. számú tábla - A 180 napnál hosszabb ideje regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma és aránya nemek szerint 

Év  

180 napnál 

hosszabb ideje 

regisztrált 

munkanélküliek 

aránya (TS 

1501) 

180 napon túli nyilvántartott 

álláskeresők száma nemek szerint 

Nők és férfiak aránya, a 180 

napon túli nyilvántartott 

álláskeresőkön belül 

% Férfi Nő Összesen Férfiak Nők 

2014 12,6 n.a. n.a. - - - 

2015 14,64 n.a. n.a. - - - 

2016 23,7 n.a. n.a. - - - 

2017 17,35 n.a. n.a. - - - 

2018 10,84 n.a. n.a. - - - 

2019 9,18 n.a. n.a. - - - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal     

 

 

 

A táblázat adatai alapján 2019-ben a regisztrált munkanélküliek száma 25 fő volt, ebből 180 napnál 

régebben regisztrált fő aránya 9,18 %. Tehát a tartós munkanélküliek aránya 3,42 %-al csökkent, a 

nyilvántartott munkanélküliek száma pedig 41 fővel csökkent 2014. évhez képest. 

Pályakezdő álláskeresőkről jelenleg nem rendelkezünk adatokkal. 
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b) alacsony iskolai végzettségűek foglalkoztatottsága 

 

A munkanélküliek helyzetének vizsgálatakor nem hagyhatjuk figyelmen kívül az iskolai végzettség 

szerinti megoszlását, mivel az alacsony iskolai végzettséggel rendelkezők foglalkoztatási 

szempontból talán a leghátrányosabb helyzetben vannak. 

3.2.5. számú táblázat - Alacsonyan iskolázott népesség 

v  

Legalább az általános iskola 8. 

évfolyamát elvégzett 15 éves és 

idősebb népesség, a megfelelő korúak 

százalékában  

Iskolai végzettséggel 

nem rendelkező 15 éves és idősebb 

népesség, a megfelelő korúak 

százalékában 

Férfi (TS 1601) Nő TS (1602) Férfi Nő 

  % % % % 

2001 90,1 82,6 9,90% 17,40% 

2011 96,8 93,2 3,20% 6,80% 

Forrás: TeIR, KSH Népszámlálás   
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3.2.6. számú táblázat - Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma iskolai 

végzettség szerint 

Év 

Regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők száma összesen 

Regisztrált munkanélküliek/nyilvántartott 

álláskeresők megoszlása iskolai végzettség 

szerint 

8 

általánosnál 

alacsonyabb 

végzettség 

(TS 0901) 

Általános 

iskolai 

végzettség (TS 

0902) 

8 általánosnál 

magasabb 

iskolai 

végzettség (TS 

0903) 

 Fő Fő % Fő % Fő % 

2014 65,75 2,75 4,18% 22 33,46% 41 62,36% 

2015 59,75 3,75 6,28% 21,25 35,56% 34,75 58,16% 

2016 39,50 1,25 3,16% 14,75 37,34% 23,5 59,49% 

2017 24,50 n.a. - 8,75 35,71% 15,75 64,29% 

2018 20,75 1 4,82% 6,5 31,33% 13,25 63,86% 

2019 24,50 n.a. - 5 20,41% 19,5 79,59% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal      

 

 

 

 

A nyilvántartott álláskeresők számához viszonyítva, átlagban kb. 4 %-os a nyolc általánosnál 

alacsonyabb végzettségűek aránya. A nyolc általános végzettséggel rendelkezők átlagosan 40 %-os 

arányban mutatkoznak meg, míg a nyolc általánosnál magasabb végzettségűek 56 % körüli arányt 

képviselnek. Tehát a nyolc általánosnál magasabb végzettséggel rendelkezők száma a legmagasabb 

a regisztrált álláskeresők között. A nyolc általánost végzett álláskeresők esetében is többnyire a 

közfoglalkoztatás jelent átmeneti esélyt a munkára. Ugyanakkor az általános iskola elvégzése a 

képzési lehetőségek és képzésre való hajlandóság szempontjából választóvonalat jelent az 

aluliskolázott álláskeresők között. A programok is hozzájárulnak ahhoz, hogy a jobb munkaerő-

piaci esélyekkel rendelkező, szakmával és/vagy érettségivel is rendelkezők legyenek jelen nagyobb 
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arányban az álláskeresők között. A nyolc általánosnál alacsonyabb végzettségűek esetében a 

hiányzó osztály, illetve osztályok megszerzése, és valamely hiányszakma elsajátítása lehetne 

kézenfekvő megoldást. A felnőttoktatásról nem rendelkezünk adatokkal. 

 

c) közfoglalkoztatás 

A magas munkanélküliséget igyekszik enyhíteni a közfoglalkoztatás rendszere, amelyet a 2011. 

szeptember 1. napján hatályba lépett a közfoglalkoztatásról és a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó, 

valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CVI. törvény hozott létre. Összevetve a 

közfoglalkoztatásban részt vevők számát a település aktív korú népességének nagyságával, látszik, 

hogy a közfoglalkoztatás nem elégséges szerepet tölt be a település helyi munkaerejének 

foglalkoztatásában, ez a foglalkoztatási forma csak részben tudja pótolni a hiányzó 

munkalehetőségeket. 

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás: A közfoglalkoztatás célja a településen elsősorban a 

foglalkoztatás, a közfoglalkoztatási lehetőségek javítása. A program keretében szeretnénk tenni a 

település szebb és tisztább környezetéért. A hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében 

jelenleg 4 fő foglalkoztatása biztosított, melyből 3 fő munkájával igyekszünk a köztemetőket 

fenntartani, vízelvezető árkokat, parkokat, köztereket karbantartani és az önkormányzati területeken 

parlagfű mentesítést végezni.1 fő pedig irodai, ügyviteli feladatokat lát el. 

Cél, hogy a munkára képes, tartósan munkanélküli személyek a korábbinál fokozottabb mértékben 

vegyenek részt a programban, annak érdekében, hogy rendszeresen jussanak jövedelemhez. Az 

alacsony iskolai végzettségű munkavállalók számára ugyanis a nyílt munkaerőpiacra való 

visszakerülés első lépcsőjét a közfoglalkoztatásban való részvétel jelentheti. Megállapítható, hogy a 

közfoglalkoztatás a helyi munkaerő foglalkoztatásban jelentős szerepet tölt be, ugyanakkor ez a 

foglalkoztatási forma részben tudja csak pótolni a hiányzó munkalehetőségeket. A 

mélyszegénységben élők a közfoglalkoztatásban jelentős szerepet kapnak, ami számukra az 

egyetlen esélyt jelentheti a munkához jutáshoz.  

 

d) a foglalkoztatáshoz való hozzáférés esélyének mobilitási, információs és egyéb tényezői (pl. közlekedés, 

potenciális munkalehetőségek, tervezett beruházások, lehetséges vállalkozási területek, helyben/térségben 

működő foglalkoztatási programok stb.) 

 

Győrszemere község aktív álláskeresői helyben nem minden esetben találnak munkát.  A lakosság 

nagy része eljár dolgozni más településre, legfőképpen Győrbe ingáznak, mivel közel van és nagy a 

munkaerő felvevő képessége is. A helyközi közlekedés gyakorisága megfelelő, a bejárás könnyen 

megoldható. A vonatközlekedés jelenleg nem biztosított, az újraindításhoz az egyeztetések 

folyamatban vannak. 

 

e) fiatalok foglalkoztatását és az oktatásból a munkaerőpiacra való átmenetet megkönnyítő programok a 

településen; képzéshez, továbbképzéshez való hozzáférésük 
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A fiatalok foglalkoztatását és a foglalkoztatást elősegítő programokat, képzéseket a Győr-Moson-

Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatalának Járási Munkaügyi Kirendeltségének 

segítségével tudjuk megvalósítani. Ezek többsége Győr városában kerül megszervezésre. 

 

f) munkaerő-piaci integrációt segítő szervezetek és szolgáltatások feltérképezése (pl. felnőttképzéshez és 

egyéb munkaerő-piaci szolgáltatásokhoz való hozzáférés, helyi foglalkoztatási programok) 

 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Győri Járási Hivatalának Járási Munkaügyi 

Kirendeltsége nyújtja a legnagyobb segítséget.  

 

g) mélyszegénységben élők és romák települési önkormányzati saját fenntartású intézményekben történő 

foglalkoztatása 

 

A mélyszegénységben élők és a településen kis létszámban élő romák foglalkoztatásában jelentős 

szerepet kapnak a közfoglalkoztatási programok. Ezen csoport igen jelentős részének a 

közfoglalkoztatás jelenti az egyetlen reális esélyt a munkához való jutásra.  

 

h) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Önkormányzatunknak a foglalkoztatás területén tapasztalt hátrányos megkülönböztetésről nincs 

tudomása. 

 

3.3 Pénzbeli és természetbeni szociális ellátások, aktív korúak ellátása, munkanélküliséghez 

kapcsolódó támogatások 

 

 

A települési önkormányzat szociális helyzetük és rászorultságuk alapján pénzbeli, vagy 

természetbeni ellátásban részesíti a rászorulókat. A képviselő-testület szociális rászorultság esetén: 

Pénzbeli ellátásként: 

1. Települési támogatást, 

2. Rendkívüli települési támogatást,  

Természetben nyújtott szociális ellátásként:  

▪ Köztemetést, 

▪ Születési támogatást 

Szociális szolgáltatásként, alapszolgáltatásként: 

1. Étkeztetést biztosít. 

 

A képviselő-testület a rendeletében, a rászorultságtól függően azok részére állapítja meg az 

ellátásokat, akiknek átmenetileg veszélyeztetett a megélhetésük, vagy hátrányos helyzetük miatt 

tartósan létfenntartási gondokkal küzdenek és hátrányos helyzetüket nem életvitelükkel idézték elő. 

Fenti ellátási formák célja, hogy a különböző problémák miatt veszélyhelyzetbe kerülő személyek, 
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családok vonatkozásában hozzájáruljon a helyzet megoldásához, az azt kiváltó okok 

felszámolásához.  

A fent felsorolt támogatási formák közül a települési támogatás érdemel kiemelést, mivel az fordul 

elő leggyakrabban településünkön, így célszerűségi okokból a 3.4. fejezetben kerül az részletes 

kifejtésre. 

 

3.3.1. Rendszeres szociális segélyben és foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesítettek 

száma a településen 

Rendszeres szociális segély és a foglalkoztatást helyettesítő támogatás 2013. január 1. napjától a 

járási hivatal hatáskörébe került át. 

3.3.1. számú táblázat - Álláskeresési segélyben részesülők száma 

Év 

15-64 év közötti 

állandó népesség 

száma 

(TS 0803 és TS 

0804 összesen) 

Álláskeresési 

segélyben részesülők 

(fő) - (TS 1101) 

Álláskeresési 

segélyben 

részesülők % 

2014 2 316 6,50 0,28% 

2015 2 328 7,00 0,30% 

2016 2 335 7,25 0,31% 

2017 2 305 4,50 0,20% 

2018 2 290 3,00 0,13% 

2019 - 3,25 - 

Forrás: TeIR, Nemzeti 

Munkaügyi Hivatal    
 

 

 

3.3.2. számú táblázat - Járadékra jogosult regisztrált 

munkanélküliek/nyilvántartott álláskeresők száma  

Év 

Regisztrált 

munkanélküliek/nyil-

vántartott álláskeresők 

száma (TS 1301) 

Álláskeresési 

járadékra 

jogosultak (TS 1201) 

Fő Fő % 

2014 65,50 14,75 22,52% 

2015 59,75 15,00 25,10% 

2016 33,75 12,25 36,30% 

2017 24,50 9,75 39,80% 

2018 20,75 10,50 50,60% 

2019 24,50 13,75 56,12% 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi Hivatal  
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3.3.3. számú táblázat - Aktív korúak ellátása - Rendszeres szociális segélyben, 

egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatásban, valamint foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek száma 

Év 

Rendszeres szociális segélyben 

részesített regisztrált 

munkanélküliek száma 

(negyedévek átlaga) - TS 1401 

 

(2015. február 28-tól az ellátás 

megszűnt, vagy külön vált 

EGYT-re és FHT-ra) 

Egészségkárosodási és 

gyermekfelügyeleti 

támogatásban részesülők 

átlagos száma 2015. márc. 

1-től érvényes módszertan 

szerint 

(TS 5401) 

  

Foglalkoztatást helyettesítő 

támogatásban részesítettek 

átlagos havi száma (2015. 

március 01-től az ellátásra 

való jogosultság megváltozott) 

Fő Fő 15-64 évesek %-ában Fő 
Munkanélküliek 

%-ában 

2014 4,50 n.a. - n.a. - 

2015 6,75 3,30 48,89% n.a. - 

2016 1,25 4,42 353,60% n.a. - 

2017 0,50 n.a. - n.a. - 

2018 n.a. n.a. - n.a. - 

2019 0,75 n.a. - n.a. - 

Forrás: TeIR, Nemzeti Munkaügyi 

Hivatal     
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3.4 Lakhatás, lakáshoz jutás, lakhatási szegregáció 

 

E fejezetben a lakhatáshoz kapcsolódó területet elemezzük, kiemelve a bérlakás-állományt, a szociális 

lakhatást, az egyéb lakáscélra nem használt lakáscélú ingatlanokat, feltárva a településen fellelhető elégtelen 

lakhatási körülményeket, veszélyeztetett lakhatási helyzeteket és hajléktalanságot, illetve a lakhatást segítő 

támogatásokat. E mellett részletezzük a lakhatásra vonatkozó egyéb jellemzőket, elsősorban a 

szolgáltatásokhoz való hozzáférést. 

 

3.4.1. számú táblázat - Lakásállomány 

Év 

 

Lakásállomány 

(db) 

(TS 4201) 

Ebből 

elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító 

lakások száma 

Bérlakás 

állomány 

(db) 

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító 

lakások száma 

Szociális 

lakásállomány 

(db) 

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító 

lakások száma 

Egyéb 

lakáscélra 

használt 

nem 

lakáscélú 

ingatlanok 

(db) 

Ebből elégtelen 

lakhatási 

körülményeket 

biztosító 

lakások száma 

2014 1170 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2015 1174 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2016 1177 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2017 1180 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2018 1183 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 

önkormányzati adatok       
Győrszemerén a KSH adatai szerint a 2016. évben 1177 db lakás volt. A lakások száma az elmúlt 

négy évben folyamatos növekedést mutat.  

Komoly problémát jelent a hátrányos helyzetű, különösen a munkájukat elveszítő, alacsony 

jövedelemre szert tevő családoknál az eladósodás problémája. Ez a réteg veszítheti el lakását, náluk 

kapcsolják ki fizetés hiányában a közszolgáltatásokat. A települési önkormányzat a szociálisan 

rászoruló háztartások részére a háztartás tagjai által lakott lakás, vagy nem lakás céljára szolgáló 

helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik viseléséhez nyújt hozzájárulást. A 

települési támogatás - a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez - a villanyáram-, 

és a gázfogyasztás rendszeres kiadásának teljesítését segítő ellátási forma. Adósságcsökkentési 

támogatás a településen nincs.  

3.4.2. számú táblázat - Lakásfenntartási és adósságcsökkentési támogatásban részesülők 

száma 

Év 

Lakásfenntartási támogatásban 

részesített személyek száma (TS 

6001) 

Adósságcsökkentési támogatásban 

részesítettek száma (TS 6101) 

2014 76 n.a. 

2015 58 n.a. 

2016 n.a. n.a. 

2017 n.a. n.a. 

2018 n.a. n.a. 

2019 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
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a) bérlakás-állomány 

 

b) szociális lakhatás 

 

c) egyéb lakáscélra használt nem lakáscélú ingatlanok 

 

e) lakhatást segítő támogatások 

 

f) eladósodottság 

 

g) lakhatás egyéb jellemzői: külterületeken és nem lakóövezetben elhelyezkedő lakások, minőségi 

közszolgáltatásokhoz, közműszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez való hozzáférés bemutatása 

 

 

3.5 Telepek, szegregátumok helyzete 

 

Szegregátumnak nevezzük azokat a területeket, amelyeken az aktív korú (15-59 év közötti) lakosok 

legalább 50%-a nem rendelkezik rendszeres munkajövedelemmel, legmagasabb iskolai végzettsége 

pedig nem haladja meg a 8 osztályt. A szegregátumnak, azok a területek tekintendők, melyek 

megfelelnek a fenti mutatók egyikének és a terület lakónépességének száma eléri az 50 főt.  

Győrszemerén szegregátum nem alakult ki. 

 

a) a telep/szegregátum mint lakókörnyezet jellemzői (kiterjedtsége, területi elhelyezkedése, 

megközelíthetősége, lakásállományának állapota, közműellátottsága, közszolgáltatásokhoz való hozzáférés 

lehetőségei, egyéb környezet-egészségügyi jellemzői stb.) 

Győrszemerén szegregátum nem alakult ki. 

 

b) a telepen/szegregátumokban élők száma, társadalmi problémák szempontjából főbb jellemzői (pl. 

életkori megoszlás, foglalkoztatottsági helyzet, segélyezettek, hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek aránya, stb.) 

Győrszemerén szegregátum nem alakult ki. 

 

c) szegregációval veszélyeztetett területek, a lakosság területi átrendeződésének folyamatai 

Győrszemerén szegregátum nem alakult ki. 
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3.6 Egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés   

 

a) az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz, szakellátáshoz való hozzáférés  

 

A győrszemerei állampolgárok a közszolgáltatások többségét – a fekvőbeteg-, járóbeteg-ellátás 

kivételével- helyben eléri. Az Önkormányzat minden kötelező feladatát ellátja.  

3.6.1. számú táblázat – Orvosi ellátás 

Év 

Felnőttek és gyermekek 

részére szervezett 

háziorvosi szolgálatok 

száma 

(TS 4401) 

Csak felnőttek részére 

szervezett háziorvosi 

szolgáltatások száma 

(TS 4301) 

A házi gyermekorvosok 

által ellátott szolgálatok 

száma 

(TS 4501) 

2014 1,00 n.a. n.a. 

2015 1,00 n.a. n.a. 

2016 1,00 n.a. n.a. 

2017 1,00 n.a. n.a. 

2018 1,00 n.a. n.a. 

2019 1,00 n.a. n.a. 

2020 1,00 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   

3.6.2. számú táblázat - Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők 

száma 

Év 
Közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkezők száma 

(TS 5601) 

2014 73,00 

2015 96,00 

2016 69,00 

2017 n.a. 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

3.6.3. számú táblázat - Ápolási díjban részesítettek száma 

Év 

Ápolási díj, alanyi jogon: 

támogatásban részesítettek évi 

átlagos száma (TS 5901) 

Ápolási díj, méltányossági 

alapon: támogatásban 

részesítettek évi átlagos száma 

(TS 5902) 

Összesen 

2014 n.a. n.a. 0,00 

2015 n.a. n.a. 0,00 

2016 21,24 n.a. 21,24 

2017 n.a. n.a. 0,00 

2018 n.a. n.a. 0,00 

2019 n.a. n.a. 0,00 

2020 n.a. n.a. 0,00 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
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Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény értelmében a települési önkormányzat 

gondoskodik az egészségügyi alapellátás körében:  

a) háziorvosi ellátásról 

b) fogorvosi alapellátásról 

c) védőnői ellátásról 

d) alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátásról 

e) iskola-egészségügyi ellátásról. 

A településen a felnőtt és gyermek háziorvosi ellátását az orvos vállalkozóként látja el, mindennap 

rendelési időben. A fogorvosi alapellátást öt településsel közös társulásban látja el. 

Településünkön egy védőnő dolgozik. Önálló védőnői tanácsadás a hét négy napján vehető igénybe. 

A szociális alapszolgáltatások közül településünk meghatározott feltételek szerint biztosítja az 

étkeztetést, azoknak, akik szociálisan rászorultnak tekinthetők.  

Szociálisan rászorultnak tekinthető az, aki: 

o életkor miatt az a személy, aki a 65. életévet betöltötte és a személyazonosításra alkalmas 

okmány bemutatásával igazolja, 

o egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a háziorvos vagy 

kezelőorvos igazolása szerint önmaga ellátásáról részben vagy teljesen gondoskodni nem 

tud, 

o fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük alapján: azok a személyek, akik 

fogyatékosságukat, pszichiátriai betegségüket orvosi igazolással tudják igazolni, vagy 

fogyatékossági ellátásban részesülnek, 

o szenvedélybetegségük alapján: azok, akik szenvedélybetegségüket orvosi igazolással tudják 

igazolni, 

o hajléktalanság miatt, aki Győrszemere település szintű lakcímmel rendelkezik. 
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prevenciós és szűrőprogramokhoz (pl. népegészségügyi, koragyermekkori kötelező szűrésekhez) 

való hozzáférés 

 

A népegészségügyi, kora gyermekkori kötelező szűrésekhez való hozzáférés a lakosság számára 

biztosított. A szűrővizsgálatokat különböző intézményekben, vagy a háziorvos által helyben 

szervezett szűréseken vehetik igénybe a község lakói. 

 

c) fejlesztő és rehabilitációs ellátáshoz való hozzáférés 

 

Az intézményekben a fejlesztő és a rehabilitációs ellátás biztosított. 

 

d) közétkeztetésben az egészséges táplálkozás szempontjainak megjelenése 

 

Közétkeztetés településünkön nincs. Az étkezetés az óvodában valósul meg. 

 

e) sportprogramokhoz való hozzáférés  

 

Az iskolába járó gyerekek az intézményekben veszik ki részüket a sportból.  

Győrszemerén az önkormányzat, az intézmények, a civil szervezetek számos programot szerveznek. 

A civil szervezetek aktívak, sokszínű tevékenységeikkel a kerület fejlődéséhez járulnak hozzá. Az 

Önkormányzat pályázati lehetőségek biztosításával, rendszeres tájékoztatással és folyamatos 

párbeszéd fenntartásával segíti munkájukat. 

 

f) személyes gondoskodást nyújtó szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

 

Házi segítségnyújtás néven elérhető szolgáltatás működik a településen, az időseknek, betegeknek 

lehetőségük nyílik házi gondozás igénybevételére. A Tábita Alapszolgáltatási Központ (9124 

Gyömöre, Arany János u. 27.) látja el a feladatot 2 fő helyi gondozóval. 

 

g) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor 

 

Az Önkormányzattal szemben a közszolgáltatások nyújtása során hátrányos megkülönböztetés, az 

egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt eljárás nem indult. 

 

h) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) a szociális és az egészségügyi 

ellátórendszer keretein belül 

 

A településen nem jellemző a pozitív diszkrimináció a szociális és az egészségügyi ellátórendszer keretein 

belül. 

 

3.7 Közösségi viszonyok, helyi közélet bemutatása 

 

A település életében fontos szerepet töltenek be közösségi színterek, a sport, a művelődés helyi 

feltételeinek biztosításával.  



 

 65 

 



 

 66 

a) közösségi élet színterei, fórumai 

 

Könyvtár: Hetente két nap, kedden és csütörtökön 12 órától 18 óráig várja az olvasni vágyókat. 

A közösségi élet intézményi színterét a Faludy György Közösségi Ház (IKSZT) adja.  

Településünkön az alábbi állandó programokkal színesítjük a lakosság életét:  

Tevékenységek, amelyek megvalósultak: 

1. Állandó programok 

 

- A közösségi ház otthont ad minden héten különböző sporttevékenységeknek: jóga, torna. 

- Minden héten szerdán baba-mama klub várja a szülőket és gyermekeket 3 éves korig. 

- Családi klub várja havonta a kicsiket, nagyokat, csocsóval, activityvel, focibajnoksággal, 

kincskereséssel, mindig valami új játékkal, mókával! 

- Hetente kézműves foglalkozás valamennyi korosztálynak. 

 

2. Évente megrendezett események 

 

- Januárban a Magyar Kultúra Napja alkalmából minden évben az irodalmi, művészi életben 

neves előadókat hívnak meg. 

- Február körül kerül megrendezésre egy borkostoló, ahol a meghívott borász egy előadás 

keretein belül mesél a mesterség fortélyairól, családi hagyományokról, boraik kultúrájáról. 

Volt már vendég Luka Enikő Sopronból, illetve a Szászi Pince tulajdonosa Szászi Endre 

Szigligetről. 

- Májusban az iskolai gyereknapon is igyekszik a közösségi ház részt vállalni a programok 

lebonyolításában. 

- Néhány éve augusztus 20-i hétvégén kerül megrendezésre a Tündér-tó fesztivál, a gyerekek 

nagy örömére játékos, családi programokkal, vetélkedőkkel. 

- Szeptember harmadik szombatján kerül megrendezésre a szüreti nap. Lovas felvonulás 

nyitja meg a rendezvényt, majd a környékről hívott amatőr előadók, illetve neves fellépők, 

színészek, énekesek színesítik az eseményt. A falu egy elhunyt polgárjára emlékezve kerül 

meghirdetésre a főzőverseny, melyen 10-12 csapat indul. 

- Novemberben a Márton-napon kézműves foglalkozással, gyermekműsorral, lámpás 

felvonulással, tökfaragással, tábortűz gyújtással, forralt borral, zsíros kenyérrel várják a 

helyi lakosokat. 

- Decemberben felállítják a tűzoltók a falu kültéri karácsonyfáját. Minden éven az adventi 

program keretein belül kézműves foglalkozás van a gyerekeknek, egy kis zenés műsorral és 

utána saját kezűleg süteményt készítenek a gyerekek. 
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3. Egyedi programok 

- Előadásokat különböző témában minden évben szervez a közösségi ház: 

hulladékgazdálkodás, hulladékcsökkentés, természetvédelem, szépségápolás, párkapcsolati 

nehézségek, hogyan kommunikálnak a párok, lelki egészség, fényterápia az 

egészségmegőrzésben, szeretetteli gondolatok, hungarikumok stb. 

  - NMI Győr-Moson-Sopron Megyei Igazgatósága Kapocs-Roma képzés Győrszemerén 

címmel tréningsorozatot indított a Faludy György Közösségi Házban 2019. február 6-án a 

helyi 12-14 éves, főként roma származású gyermekeknek. 

-  Kosztics László fafaragó kiállítása nyílt meg a közösségi házban a Czinka Panna  Roma 

Kulturális Egyesület hagyományőrző projektjein belül.  

 

 
b) közösségi együttélés jellemzői (pl. etnikai konfliktusok és kezelésük) 

 

Etnikai bonyodalomról nem beszélhetünk. Akik itt élnek, igyekeznek beilleszkedni a település 

életébe, a korok közötti együttélés sem okoz gondot. 

 

c) helyi közösségi szolidaritás megnyilvánulásai (adományozás, önkéntes munka stb.) 

 

A civil szervezetek munkájukkal is enyhítik a hátrányos helyzetű családok mindennapjait.  

A szolidaritás és felelősség mind a magánemberekben, mind a településen működő gazdasági 

szervezetekben jelen van, akik a község rendezvényein való részvétellel, munkájukkal segítik elő a 

programok sikeres megvalósulását. Az önkéntes programok egyrészt lehetőséget nyújtanak arra, 

hogy az önkéntesek tudást, tapasztalatot szerezzenek a programban vállalt tevékenységi területeken. 

 

 

3.8 A roma nemzetiségi önkormányzat célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége, 

partnersége a települési önkormányzattal 

 

A roma nemzetiségi önkormányzat folyamatosan figyelemmel kíséri a roma nemzetiségű 

gyermekek óvodai nevelésének és iskolai oktatásának helyzetét. Ennek érdekében szorosan 

együttműködik az óvoda és iskola vezetésével, nevelő- és tantestületével. A felmerülő problémák, 

gondok megoldásában segítséget, illetőleg közvetítői tevékenységet végez a családok, szülők, 

illetve az iskola között. Rendszeresen nyújt a beiskolázással kapcsolatos nehézségek megoldásához 

segítséget (iskolai szerek és ruházat beszerzése, biztosítása) a roma családoknak, illetve szervez 

üdültetést, valamint mikulás és karácsonyi ünnepséget a roma gyermekek részére. A roma 

önkormányzat képviselő-testülete együttműködik a helyi települési önkormányzat képviselő-
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testületével, azon problémák megoldása érdekében, amelyek már nem óvodai, iskolai szintű 

egyeztetést, együttműködést kívánnak.  A testületek közötti együttműködés korrektnek és 

hatékonynak mondató. A képviselő-testületek kölcsönösen segítik egymás munkáját, annak 

érdekében, hogy a problémák kialakulását megelőzzék, illetőleg rövid időn belül megoldják. A 

helyi önkormányzat térítésmentesen biztosítja a nemzetiségi önkormányzat feladatellátásához 

szükséges tárgyi és technikai eszközök igénybevételének lehetőségét, illetőleg a működés személyi 

és adminisztrációs feltételeit.  

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat és a győrszemerei Önkormányzat közös célja minden egyes 

programokkal, intézkedésekkel: 

• A gyermekek tanulmányi eredményeinek javítása, készség és képességfejlesztés, 

korrepetálás, pótvizsgára való felkészítés.  

• Roma identitás elmélyítése, példaértékű roma emberek bemutatásával.  

• Szabadidős tevékenységek biztosítása, melyeken keresztül erősítjük szocializációs, verbális, 

manuális fejlődésüket.  

• A halmozottan hátrányos helyzetű fiatalok körében a bűncselekmények csökkentése.  

 

 

3.9 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A mélyszegénységben élők és a romák helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

 

- Pénzgazdálkodási hiányok kezelése 

érdekében együttműködések kialakítása  

- Díjhátralékok csökkentése, megélhetési 

gondok csökkentése 

- A szegénység oka és következménye a 

tartós munkanélküliség 

- Egyéb helyi foglalkoztatási lehetőségek 

felkutatása 

- A hátrányos helyzetek generációkon 

keresztüli átöröklődése 

- Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások 

bővítése 

- Felzárkóztatási, fejlesztési programok 

szervezése 
- A hátrányos helyzetű családokban született 

gyermekek érzelmi és szociális fejlődéséhez 

a családi háttér nem biztosított 

- Biztos Kezdet Gyerekház működtetése 
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10. 4. A gyermekek helyzete, esélyegyenlősége, gyermekszegénység 

 

Magyar Országgyűlés 1991. évi LXIV. törvényében kihirdette a Gyermekek Jogairól szóló ENSZ 

Egyezményt, majd elfogadta a 47/2007. (V. 31.) sz. határozatával a „Legyen Jobb a 

Gyermekeknek 2007-2032” Nemzeti Stratégiát. A dokumentum fő célja volt, hogy csökkentse a 

gyermekek és családjaik nélkülözését, javítsa a gyermekek fejlődési esélyeit.  Ez minden 

gyermekre kiterjed, de azokra a gyermekekre kell hangsúlyt helyezni, akiknek érdekei a legjobban 

sérülnek. 

 

4.1. A gyermekek helyzetének általános jellemzői (pl. gyermekek száma, aránya, életkori megoszlása, 

demográfiai trendek stb.) 

A gyermekjóléti alapellátások hármas célkitűzése a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése, 

megszüntetése és családban történő nevelkedésének elősegítése. Győrszemerén a gyermekjóléti 

szolgálat már 1997. szeptember 1. óta működik, 2001. február 1-től intézményfenntartó társulási 

formában. Minden, a látókörébe tartozó gyermek és családja részére segítséget nyújt, de 

megkülönböztetett figyelmet fordít a veszélyeztetett gyermekekre, így elsősorban a szociálisan 

rászorult családok és gyermekeik részére részben mentálhigiénés és kis mértékben egészségügyi 

szolgáltatást, tanácsadást nyújt. A helyi ellátórendszer különféle szolgáltatásokkal segíti a családot a 

gyermek nevelésében, megfelelő szolgáltatások nyújtásával védelmet biztosít.  A helyi rendszer 

további jellemzője, hogy a veszélyeztetettség megelőzését szolgálja. A gyermekszegénység 

csökkentése átfogó, minden ágazatra kiterjedő intézkedéseket igényel. Az egyes részterületeken a 

foglalkoztatás, az oktatás, a lakásügy, az egészségügy, a szociális és gyermekjóléti, 

gyermekvédelmi szolgáltatások egymással összhangban álló és egymásra épülő intézkedéseit kell 

meghozni, amelyek a gyermek megszületésének pillanatától segítenek az esélyek javításában. A 

szegénységben vagy szegénység kockázatával élő gyermekek sajátos csoportját alkotják a 

fogyatékos gyermekek. A fogyatékos gyermeket nevelő családok helyzete az átlagosnál sokkal 

nehezebb, különösen a halmozottan fogyatékos gyermeket nevelő családok esetében figyelhető 

meg.  A településen élő gyermekek számára életkoruknak megfelelően elérhető az óvodai ellátás 

valamint az általános iskolai oktatás. Az általános iskolában tanulók többféle szakkör közül 

választhatnak. A helyi sportegyesület az utánpótlás nevelés keretében kiemelkedően fontos szerepet 

játszik a gyermekek és fiatalok szabadidejének hasznos és egészséges eltöltésében, lehetőséget adva 

minden gyermeknek bármilyen jellegű megkülönböztetés nélkül. A veszélyeztetett gyermekek egy 

része iskolai alulteljesítése és magatartási problémái miatt magántanuló lesz, így még nagyobb 

szabadidővel rendelkezik, öntörvényűvé válik és nehéz kontrollálni – azaz arra is nagyobb az 

esélye, hogy rossz baráti társasága miatt drogfogyasztóvá válhasson iskolai és családi 

kudarcélményei miatt – ezért is van szükség a gyermekek napközbeni ellátásának kiszélesítésére. 
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a) veszélyeztetett és védelembe vett, hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

gyermekek, valamint fogyatékossággal élő gyermekek száma és aránya, egészségügyi, szociális, lakhatási 

helyzete   

A veszélyeztetettségre vonatkozó összes jelzések száma 2017. évben 17 volt. 

4.1.1. számú táblázat - Védelembe vett és veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

száma 

Év 

Védelembe vett kiskorú 

gyermekek száma december 31-

én (TS 3001) 

Veszélyeztetett kiskorú gyermekek 

száma december 31-én (TS 3101) 

2014 n.a. n.a. 

2015 n.a. n.a. 

2016 17,00 n.a. 

2017 15,00 n.a. 

2018 13,00 n.a. 

2019 n.a. n.a. 

2020 n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  
 

b) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek száma 

4.1.2. számú táblázat - Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos száma 

Év 

Rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesítettek évi átlagos 

száma (TS 5801) 

2014 115 

2015 109,5 

2016 108 

2017 n.a. 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

2020 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, Önkormányzati adatok 

 

A mellékelt ábra alapján elmondható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben 

részesültek aránya a településen csökkenő tendenciát mutat. Győrszemerén a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezményben részesítettek magas száma évről- évre csökkent, ami valószínűleg 

a gyermeklétszám számának csökkenésére vezethető vissza. Jelenleg nem rendelkezünk adatokkal. 
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c) gyermek jogán járó helyi juttatásokban részesülők száma, aránya 

 

Jelenleg nem rendelkezünk adatokkal. 
 

d) kedvezményes iskolai étkeztetésben részesülők száma, aránya 

A gyermekek egészséges fejlődésének alapfeltétele az egészséges étkezés. A mélyszegénységben 

élő gyermekek közül otthon sokan nem jutnak megfelelő mennyiségű egészséges táplálékhoz, ezért 

nagy jelentőségű az önkormányzat által szervezett intézményekben történő gyermekétkeztetés. A 

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő bölcsődés, óvodás és általános iskolás 

gyermek térítésmentesen étkezhetnek, illetőleg a szünidőben is igénybe vehetik az önkormányzat 

által biztosított étkeztetést. 

 

e) magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermekek száma, aránya 

 

Magyar állampolgársággal nem rendelkező gyermek tudomásunk szerint a településen nincs. 

 

4.2 Szegregált, telepszerű lakókörnyezetben élő gyermekek helyzete, esélyegyenlősége 

 

Győrszemerén szegregátum nem alakult ki. 

 

4.3 A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint fogyatékossággal élő gyermekek 

szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzet fogalmának meghatározása nem egységes a 

gyermekvédelem területén. Különböző adatokat és tapasztalatokat értékelve meghatározhatjuk a 

veszélyeztetettség okokat figyelve arra, hogy egy-egy gyermek, fiatal több szempontból is érintett 

lehet, a veszélyeztetettségi tényezők halmozottan jelentkeznek.  

A helyi gyermekvédelemben dolgozó szakemberek tapasztalata szerint nem változott az a 

tendencia, hogy a veszélyeztetettség okai között kimagaslóan a szociális helyzet a meghatározó: 

Szociális helyzet:  

A szociális helyzetből adódó veszélyeztetettség a gyermekek több mint a felét foglalta magába.   

A család szétesése:  

Ez a veszélyeztetési ok gyakran párosul a szociális helyzet romlásával és a gyermek mentális 

állapotának sérülésével. A család szétesésének leggyakoribb oka, a válás a gyermek számára 

veszteség. Az elfojtott érzelmek a személyiségfejlődésben rendellenességeket, zavarokat 

eredményezhetnek.  

A nevelés, gondozás, törődés, szeretet hiánya:  

Az elhanyagolás is bántalmazás (egészségügyi-, oktatási elhanyagolás, a gyermek magára hagyása, 

elhagyása). A gyanújelek, tünetek jelentkezhetnek testi, viselkedésbeli és érzelmi szinteken is.   

A család életmódja:  
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A családi élet súlyosabb veszélyeztető ártalmait jelenti a deviáns viselkedési formák jelenléte a 

család hétköznapjaiban: alkoholizmus, brutalitás, bűnöző családi környezet.  

Bántalmazás:  

Jelei sokszor nem egyértelműek. Nehezíti a helyzetet, hogy a testi jelek hiánya nem zárja ki a 

bántalmazás lehetőségét (szexuális-, verbális bántalmazás nehezen felismerhető). 

 

a) védőnői ellátás jellemzői (pl. a védőnő által ellátott települések száma, egy védőnőre jutott ellátott, 

betöltetlen státuszok) 

Településünkön 1 fő védőnő látja el a gyermekek egészségügyi ellátásával kapcsolatos feladatokat. 

Betöltetlen házi gyermekorvosi, illetve védőnői státusz nincs.  

4.3.1. számú táblázat – Védőnői álláshelyek száma 

Év 

Betöltött védőnői 

álláshelyek száma 

(TS 3201) 

Egy védőnőre jutó 

gyermekek száma 

2014 1 n.a. 

2015 1 n.a. 

2016 1 n.a. 

2017 1 n.a. 

2018 1 n.a. 

2019 1 n.a. 

2020 1 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, önkormányzati adatgyűjtés  
 

b) gyermekorvosi ellátás jellemzői (pl. házi gyermekorvoshoz, gyermek szakorvosi ellátáshoz való 

hozzáférés, betöltetlen házi gyermekorvosi praxisok száma) 

Gyermekorvosi ellátás a településen kifejezetten nincs. 

 

c) 0–7 éves korúak speciális (egészségügyi-szociális-oktatási) ellátási igényeire (pl. korai fejlesztésre, 

rehabilitációra) vonatkozó adatok 

A 0-7 éves gyermekek speciális ellátási igényeit a település biztosítani tudja. Egyre több az 

óvodákban is azon gyermekek száma, aki szenzomotoros, mozgáskoordinációs problémákkal 

rendelkeznek. Ezeket a gyermekeket gyógytornára irányítják. Az óvodában foglalkoztatnak 

gyógypedagógust és logopédust, akik segítségével a gyermekek túljutnak a kezdeti nehézségeken. 

 

 

d) gyermekjóléti alapellátás 

A faluban biztosított a családsegítés is, amely olyan személyes szociális szolgáltatás, amely a 

szociális munka eszközeinek és módszereinek felhasználásával hozzájárul az egyének, családok, 

valamint a különböző közösségi csoportok jólétéhez és fejlődéséhez, továbbá a szociális 

környezetükhöz való alkalmazkodáshoz. E feladatot a gyermekjóléti központ feladataival együtt, és 

kihelyezett ügyfélfogadást is tartva, területi irodákkal biztosítja. 2018. évtől az intézmény neve 

megváltozott. Győrszemere település a Téti Kistérség Sokoróaljai Önkormányzatainak 

Gyermekjóléti és Szociális Intézménye Napocska Családi Bölcsőde Hálózaton keresztül biztosítja 
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az önkéntesség elvén működő személyes gondoskodást nyújtó alapellátást. A családsegítő és 

gyermekjóléti szolgálat a 2019-es évben 49 családdal került kapcsolatba. Együttműködési 

megállapodás megkötése, alapellátás 22 család esetében történt. 2020-ban a településen összesen 

722 gyermeket tartottak nyilván, ebből 44 gyermek RGYK-s, azaz rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményben részesül, ebből intézkedést igénylők száma 27 fő. 

2020. évben a gyermekjóléti alapellátások működésének adatai és a jelzőrendszeri tagok 

beszámolója alapján a szolgálathoz érkezett jelzések száma Győrszemere vonatkozásában 34 írásos 

jelzés volt. A 30 jelzésből 25 kiskorúról, 5 pedig nagykorú személyről szólt. A kiskorúakról 

megküldött jelzések a helyi iskolától, a területileg illetékes védőnőtől, a Család- és Gyermekjóléti 

Központtól, a Járási hivatal Gyámhivatalától érkeztek. A jelzett problémák a következők voltak: 

tankötelezettség elmulasztása, lakhatási nehézségek, elhanyagolás, szociális körülmények, 

kapcsolattartási probléma, iskolai magatartási probléma és szociális válsághelyzetben lévő kiskorú 

várandóssága voltak.  

A kollégák a szakmaközi megbeszéléseken mindig hangsúlyozzák a jelzési lehetőséget, 

kötelezettséget és a jelzések formai és tartami követelményeit. A helyi családsegítő elmondása 

szerint valamennyi jelzőrendszeri taggal jó a kapcsolata, szükség esetén élnek jelzési 

kötelezettségükkel.  

Fontos cél a településen a jelzőrendszeri munka és felelősség megerősítése a jelzőrendszeri tagok 

körében, a szakmai együttműködés fejlesztése és az óvodai- és iskolai szociális segítő tevékenység 

szakmai programjának kidolgozása és bevezetése.  

A család-és gyermekjóléti szolgálat a gyermekek védelmének rendszeréhez kapcsolódóan a 

védelembe vett, illetve a családjából kiemelt gyermekeket a gyermekjóléti szolgáltatás nyújtásával 

járul hozzá:  

̶ a gyermekek harmonikus testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez, családban történő 

nevelkedéséhez, 

̶ a gyermek veszélyezettségének megelőzéséhez, illetve megszüntetéséhez, 

̶ az átmenetileg krízishelyzetben lévő családok gyermekének helyettesítő védelmének 

biztosításához, 

̶ a családjából kiemelt gyermek reszocializációjához, reintegrációjához. 

 

A Család- és Gyermekjóléti szolgálat biztosításának módja a szakmai programban szereplő 

ügyfélfogadási rend szerinti napokon (Hétfő 8-12, Szerda 13-16, Csütörtök 8-12) történik.      A 

családgondozást szakképzett családgondozó heti 20 óra kötött illetve 20 óra kötetlen munkaidőben 

végzi törvényi és a munkaköri leírása alapján. A Téti Család- és Gyermekjóléti Központ feladata: 

hatósági intézkedést előkészítő, hatósági intézkedésekhez társuló feladatok, gyermekek védelmére 
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irányuló tevékenységek, valamint speciális szolgáltatások biztosítása a járás valamennyi lakosa 

számára.  

Központ az alapellátás feladatain túl speciális szolgáltatásokat is biztosít: 

- Ingyenes jogi tanácsadást is biztosít a Téti Járásban élőknek 

- Kapcsolatügyeleti szolgáltatást nyújt azoknak a szülőknek, akik a válások, különélések 

során nem tudnak megegyezni a gyermek és a külön élő szülő közötti kapcsolattartásban 

- Készenléti ügyeletet, telefonos krízisügyelet szolgáltatást működtet. 

 

e) gyermekvédelem 

 

f) krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások 

Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatás a településen nincs, a helyiek ilyen eset felmerülése 

kapcsán a községben dolgozó Családsegítő és Gyerekjóléti Szolgálat munkatársa segítségét 

kérhetik.  

 

g) egészségfejlesztési, sport-, szabadidős és szünidős programokhoz való hozzáférés 

Minden gyermek joga a szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetőségéhez. Óvodán belül az óvodás 

korú gyermekek egészségre nevelése valósul meg, szabadidős programokat szerveznek a gyerekek 

részére. 

Szabadidős programokat szerveznek a gyerekek részére, ahol lehetőségük van focizni, kézműves 

foglalkozásokra, aerobikra. 

 

h) gyermekétkeztetés (intézményi, hétvégi, szünidei) ingyenes tankönyv 

 

A településen a gyermekétkeztetés és az ingyenes tankönyv biztosított. 

 

i) hátrányos megkülönböztetés, az egyenlő bánásmód követelményének megsértése a szolgáltatások 

nyújtásakor járási, önkormányzati adat, civil érdekképviselők észrevételei   

 

Hátrányos megkülönböztetésről nem rendelkezünk információval. 

 

j) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) az ellátórendszerek keretein belül 

 

Pozitív diszkriminációról nem rendelkezünk információval. 

 

4.4 A kiemelt figyelmet igénylő gyermekek/tanulók, valamint fogyatékossággal élő gyerekek 

közoktatási lehetőségei és esélyegyenlősége 

Az Nkntv. (Nemzeti köznevelési törvény) 4. §-ának 13. pontja értelmében – jelenleg - kiemelt 

figyelmet igénylő gyermek, tanuló a sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló (SNI), beilleszkedési, 

a tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló (BTMN), valamint a kiemelten 

tehetséges gyermek, tanuló. 

 

a) a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű és beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai ellátása 
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A hátrányos helyzet, valamint a halmozottan hátrányos helyzet megállapítására vonatkozó 

szabályozásban jelentős változások  következtek be. 

A jegyző a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg – 

külön döntésben (B lap), rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező 

időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan 

hátrányos helyzetének fennállását.  

A Gyvt. (1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról) 67/A. §-a 

(1) bekezdésének értelmében hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre 

jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy 

fennáll: 

a) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt 

nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családbafogadó gyámról – 

önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik, 

b) a szülő vagy a családbafogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő 

szülők bármelyikéről vagy a családbafogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres 

gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor az Szt. 33. §-a szerinti aktív korúak ellátására jogosult 

vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon 

belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy, 

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a 

gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak 

nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve 

olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez 

szükséges feltételek. 

Hivatkozott § (2) bekezdése szerint halmozottan hátrányos helyzetű 

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált 

gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább 

kettő fennáll, 

b) a nevelésbe vett gyermek, 

c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal 

felnőtt. 

 

 

 

 

 

4.4.2. Bölcsőde-Óvoda  
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A Győrszemerei Bölcsőde könnyen megközelíthető, az Általános Iskola és az Óvoda közelében 

található. A többcélú intézmény kétcsoportos bölcsődéjeként 28 férőhellyel működik az óvoda 

intézményegység részeként. 

2019/2020 és a 2020/2021 nevelési évben épült fel 100%- os pályázati forrásból. 

Településünk jövője szempontjából nagyon nagy jelentőségű a hármas nevelési helyszín, bölcsőde- 

óvoda- iskola! A bölcsődei szolgáltatásra megfelelő igény mutatkozik, mivel a község lakosságának 

száma növekvő tendenciát mutat. Egyre többen vásárolnak községünkben házat, egyre több fiatal 

család választja Győrszemerét lakóhelyéül. 

 Bölcsődében: 

- Szeretettel, alázattal, emberi méltóságát tiszteletben tartva közelednek a ránk bízott gyermekek 

felé, hangsúlyozva a bölcsőde elsődleges gondozó- nevelő szerepét. 

- A szeretetteljes, biztonságot nyújtó bölcsődei élet megteremtésére törekszenek, a családias légkör 

kialakításával biztosítják a gyermekek számára az önállóságot, de nem éreztetve a feltétel nélküli 

segítségnyújtási lehetőséget, szeretetet. 

Fontos a gyermek testi- lelki- érzelmi szükségleteinek kielégítése. 

Fontos, hogy minden gyermek külön személyiség, individuum és szociális lény egyszerre. Fejlődő 

személyiség, akinek sajátos életkori és egyénenként változó testi és lelki szükségletei vannak. 

Személyiségének szabad kibontakoztatásában a gyermeket körülvevő személyi és tárgyi környezet 

szerepe meghatározó. A bölcsődei gondozást- nevelést mindenben ehhez igazítjuk. 

Bölcsődei gondozás- nevelés célja: 

- A kisgyermek sokoldalú, harmonikus személyiség fejlődésének biztosítása, a gyermeki 

személyiség sokoldalú kibontakoztatásának elősegítése az életkori és egyéni sajátosságok és az 

eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. 

A bölcsődében két csoport működik, a Dínó és a Mammut csoport.  Négy kisgyermeknevelő és egy 

dajka gondoskodik a gyermekek gondozásáról- neveléséről! 

A bölcsőde nyitvatartása: 6.30- 16.30- ig. A nyitva tartási idő meghatározásánál figyelembe veszik 

a szülői kéréseket, a szülők munkába állását segítő nyitva tartásra törekszenek! 

Az egészséges életmódra nevelés egyik fontos területe az étkezés, amire szintén nagy figyelmet 

fektetnek, egészséges és változatos étrend összeállításával. 
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4.4.2. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

Év 

3-6 éves 

korú 

gyermekek 

száma 

Óvodai 

gyermekcsoportok 

száma - 

gyógypedagógiai 

neveléssel együtt 

(TS 2401)  

Óvodai 

férőhelyek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) 

(TS 2801) 

Óvodai 

feladatellátási 

helyek száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) 

(TS 2701) 

Óvodába beírt 

gyermekek 

száma 

(gyógypedagógiai 

neveléssel együtt) 

(TS 2601) 

Óvodai 

gyógypedagógiai 

gyermekcsoportok 

száma 

(TS 2501) 

2014 n.a. 3 75 1 58 n.a. 

2015 n.a. 3 75 1 63 n.a. 

2016 n.a. 3 75 1 66 n.a. 

2017 n.a. 3 75 1 70 n.a. 

2018 n.a. 3 75 1 72 n.a. 

2019 n.a. 3 75 1 71 n.a. 

2020 n.a. 3 75 1 71 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar, 

Önkormányzati adatgyűjtés     
 

A község óvodája igyekszik megfelelő életteret kialakítani „kis lakói” számára. A nevelés 

központjában a gyermek áll, egyénekre szabott nevelést alkalmaznak, többféle érzékszervet 

megmozgató tevékenységi formák biztosításával. Nagy hangsúlyt fektetnek az érzelmekben gazdag, 

biztonságos óvodai légkör megteremtésére. 

Az Alapító Okirat szerint intézmény 75 férőhellyel rendelkezik. Az intézmény a szülői igények 

alapján tervezte nyitva tartását, melynek ideje 06:30-16:30-ig. A gyermekeket 3 vegyes életkorú 

csoportban nevelik.  

Az óvodában a nevelő feladatot ellátó pedagógusok száma 6 fő, a csoportonként 2 fő 

óvodapedagógus, továbbá 3 dajkát foglalkoztat az intézmény.  Az óvónők olyan kompetenciákkal 

rendelkeznek, melyek intézményi szinten a gyermekek egyéni fejlesztését, iskolai továbbhaladásra 

való felkészítését hatékonyan szolgálják. Az intézményben folyó pedagógiai munka biztosítja a 

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek eredményes nevelését-oktatását esélyegyenlőségük 

előmozdításában.  

Az óvoda által biztosított szakmai programokban valamennyi gyermek részt vesz, ilyen a 

logopédiai szolgáltatás és a gyógytestnevelés. Speciális szolgáltatások is vannak az intézményben, 

amelyek közé a hitélettel történő ismerkedés, a néptánc és a bérletes bábszínház látogatás tartozik. 

Az óvoda udvara rendezett, tornaszoba, logopédiai foglalkoztató áll a gyermekek rendelkezésére. A 

játékok, fejlesztő játékok köre folyamatosan bővül. Az óvoda épületében főzőkonyha üzemel, ami 

minden gyermek számára óvodai ellátást, ingyenes, kedvezményes étkezést biztosít.  

Az óvoda folyamatos kapcsolatot ápol a fenntartó Képviselő Testülettel, az iskolával, a község civil 

szervezetivel, a védőnővel, a családgondozóval, a gyermekjóléti szolgálat szakembereivel és a 

szomszédos települések óvodáival is. 

Az óvoda céljai közé tartozik az esélyteremtés teljes körű biztosítása, a gyermekek egyéni 

fejlesztése, az intézmény szolgáltatásihoz való hozzáférés egyenlőségének biztosítása.  
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Településünkön egy óvoda működik. A csoportok kialakítására mindig nagy figyelmet kell 

fordítani. 

 

4.4.3. számú táblázat - Óvodai nevelés adatai  

 

 

 ÓVODAI ELLÁTOTTSÁG db 

Az óvoda telephelyeinek száma 1 

Hány településről járnak be a gyermekek 1 

Óvodai férőhelyek száma 75 

Óvodai csoportok száma 3 

Az óvoda nyitvatartási ideje (...h-tól ...h-ig): 06:30-16:30 

A nyári óvoda-bezárás időtartama: () augusztus 

Személyi feltételek Fő Hiányzó létszám 

Óvodapedagógusok száma 6 0 

Ebből diplomás óvodapedagógusok száma 5 0 

Gyógypedagógusok létszáma 1 0 

Dajka/gondozónő 3 0 

Kisegítő személyzet 0 0 

Pedagógiai asszisztens 1 0 

 

     

4.4.4. Iskola 

 

TANULÓKRA, TANULÓCSOPORTOKRA VONATKOZÓ ADATOK (2020/2021. tanév) 
osztály 1. 2. 3. 4. alsó 5. 6. 7. 8. felső ÖSSZES 

osztálylétszám 23 21 12 17 73 15 19 17 18 69 142 

lányok száma 10 11 7 6 34 8 10 6 9 33 67 

fiúk száma 13 10 5 11 39 7 9 11 9 36 75 

napközisek/ 

tanulószobások száma 21 20 12 16 69 9 9 10 10 38 107 

mulasztott órák száma 

összesen  2039 1715 924 1443 6121 2309 2172 1600 1766 7847 13948 

igazolt órák száma 2039 1705 924 1433 6101 2285 2116 1600 1754 7755 13856 

igazolatlan órák száma 0 10 0 10 20 24 56 0 12 92 112 

egy tanulóra jutó 

mulasztás (óra-átlag) 88,7 81,7 77,0 84,9 83,1 154 114 100 98,1 116,59 111,0 
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4.4.7. számú táblázat - Általános iskolában tanulók száma, általános iskolai napközis tanulók száma 

Tanév 

Általános iskola 1-4. 

évfolyamon tanulók száma 

(gyógypedagógiai oktatással 

együtt) 

(TS 1801) 

Általános iskola 5-8. 

évfolyamon tanulók 

száma 

(gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

(TS 1901) 

Általános iskolások száma 

Napközis általános iskolai 

tanulók száma a nappali 

oktatásban (iskolaotthonos 

tanulókkal együtt) (TS 1701) 

fő fő fő fő % 

2014/2015 77 71 148 77 52,03% 

2015/2016 74 74 148 65 43,92% 

2016/2017 68 80 148 109 73,65% 

2017/2018 68 75 143 103 72,03% 

2018/2019 63 75 138 100 72,46% 

2019/2020 n.a. n.a. - n.a. - 

2020/2021 73 69 142 107 75,35 

Forrás: TeIR, KSH Tstar     
     

 

4.4.8. számú táblázat - Általános iskolák adatai: osztályok, gyógypedagógiai osztályok, 

feladatellátási helyek 

 

Tanév 

Az általános iskolai 

osztályok száma a 

gyógypedagógiai 

oktatásban (a nappali 

oktatásban) 

(TS 2101) 

Az általános iskolai 

osztályok száma (a 

gyógypedagógiai 

oktatással együtt) 

(TS 2201) 

Általános iskolai feladat-

ellátási helyek száma 

(gyógypedagógiai oktatással 

együtt) 

(TS 2001) 

1-8 évfolyamon 

összesen 

1-8 évfolyamon 

összesen 
db 

2014/2015 n.a. 8 2 

2015/2016 n.a. 8 2 

2016/2017 n.a. 8 2 

2017/2018 n.a. 8 2 

2018/2019 n.a. 8 2 

2019/2020 n.a. 8 2 

2020/2021 n.a. 8 2 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

4.4.12. számú táblázat - A 8. évfolyamot eredményesen befejezettek a nappali oktatásban 

Tanév 
A 8. évfolyamot eredményesen befejezte a nappali oktatásban (TS 2301) 

Fő 

2014/2015 19 

2015/2016 14 

2016/2017 16 

2017/2018 15 

2018/2019 19 

2019/2020 23 

2020/2021 18 

Forrás: TeIR, KSH Tstar  Forrás: Önkormányzati és intézményfenntartói, tankerületi adatok 
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TOVÁBBTANULÁSI MUTATÓK 
Tanév Gimnázium (fő) (%) Szakgimnázium/ 

szakgimnázium 

(technikum) (fő) (%) 

Szakközépiskola (fő) 

(%) 

Szakiskola (fő) (%) 

2017/2018. 1 (6 %) 8 (50 %) 7 (44 %) 0 (0 %) 
2018/2019. 0 (0 %) 8 (42 %) 11 (58 %) 0 (0 %) 
2019/2020. 1 (4 %) 8 (30 %) 15 (66 %) 0 (0 %) 
2020/2021. 0 (0 %) 10 (56 %) 8 (44 %) 0 (0 %) 

 

LEMORZSOLÓDÁSBAN VESZÉLYEZTETETT TANULÓK 
 Tanulói létszám (fő) Lemorzsolódásban 

veszélyeztetett tanulók 

létszáma (fő) 

Lemorzsolódásban 

veszélyeztetett tanulók aránya 

(%) 

2017/2018. I. félév 75  15 20 

2017/ 2018. II. félév 75 14 18,67 

2018/ 2019. I. félév 75 16 21,3 

2018/ 2019. II. félév 75 19 25,3 

2019/ 2020. I. félév 77 8 10,4 

2019/ 2020. II. félév 77 11 14,29 

2020/2021. I. félév 68 8 11,8 

Átlag 74,57 13 17, 39 

 

A tagintézményben a régiós (5,9 %), megyei (4,46 %) és járási (8,76 %) adatokhoz képest jóval 

magasabb (átlagosan 17,39 %) a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya, de elmondható, 

hogy az intézményegységekkel összehasonlításban is Győrszemere „vezet” ezen a területen. 

Az elemző szerint: „Az alacsony tanulói teljesítmény és a végzettség nélküli iskolaelhagyás 

jelensége szoros összefüggést mutat a gyermekek társadalmi helyzetével (minél szegényebb egy 

gyermek, annál kisebb eséllyel tudja befejezni az iskolai tanulmányait), illetve ezen keresztül a 

területi jellemzőkkel.  Elsősorban a roma népesség köréből kerülnek ki a jelentős iskolai, 

képzettségi hátrányokkal jellemezhető társadalmi csoportok. 

 

4.4.4. Iskolai tanulók aránya 

 

2020/2021 tanév adatai: 

osztály 1. 2. 3. 4. alsó 5. 6. 7. 8. felső ÖSSZES 

SNI tanulók 2 3 2 2 9 5 2 6 3 16 25 

BTMN tanulók 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3 3 

Egyéni munkarend 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 

RGYK 2 2 1 3 8 4 2 3 1 10 18 

HH tanulók 2 2 1 1 6 2 2 2 1 7 13 

HHH tanulók 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 2 

 

 

 

/SNI= sajátos nevelési igényű tanuló, BTMN= beilleszkedési-, tanulási- és magatartászavaros 

tanuló, RGYK= rendszeres gyerekvédelmi kedvezményben részesülő tanuló, HH= hátrányos 

helyzetű tanuló, HHH=halmozottan hátrányos helyzetű tanuló/ 
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A családi háttér különbségei: 

A család az egyén általános szocializációjában kulcsfontosságú tényező, a legkorábbi 

ismeretszerzés természetes helye. Igaz, hogy a modern ipari társadalom keretei között funkciói 

megváltoztak, mégis a család maradt az az egység, mely az újonnan született egyed biológiai, 

pszichológiai szükségleteit kielégíti és ezzel a személyiségfejlődés alapjait biztosítja. A gyerekekkel 

való állandó kontaktus, a kommunikáció gyakorisága, az erős érzelmi szálak miatt a családi 

kapcsolatok az emberi élet folyamán a legerősebbek. A család művelődést, tanulást segítő attitűdje 

szempontjából érdemes vizsgálni a szülők iskolai végzettségét is. Tanulóink 17,6 %-a sajátos 

nevelési igényű, 9,15 %-a hátrányos, 1,41 % halmozottan hátrányos helyzetű, tehát számos tanuló 

szüleinek legmagasabb iskolai végzettsége az általános iskola (sok esetben 8 osztálynál kevesebb). 

A gazdasági helyzet mellett az alacsony fokú iskolázottság is az oka annak, hogy a szülők között 

sok a munkanélküli. Ez anyagilag is hátrányos helyzetbe hozza a családokat, emellett a pszichés 

nyomás miatt is nő a teher rajtuk. A talajukat, önbecsülésüket vesztett emberek ingerültek, 

türelmetlenek, gyakran fordulnak italhoz. Ezért a családi egység megbomlik, hiányzik a 

teljesítéshez szükséges nyugodt, kiegyensúlyozott, szeretetteljes, elfogadó családi háttér. A 

községben élők közül többen nem tudnak küzdeni az anyagi jobblétért. Inkább választják a csekély 

támogatást, mint az esetleges nagyobb erőfeszítést igénylő szerény munkát.  

 

4.4.6. Továbbtanulásra vonatkozó adatok: 

 

A 2020/ 2021. tanév 8. osztályosai közül 10 gyerek nyert felvételt szakgimnáziumba. A statisztikai 

adatok mutatják, hogy a 8. osztályt végzett tanulók vagy szakgimnáziumban, vagy 

szakközépiskolában folytatták tovább tanulmányaikat. 

A győrszemerei általános iskola családias, befogadó légkörű intézmény, és partnereivel 

(önkormányzat, családsegítő intézmény, szakszolgálat, házi orvos, védőnő, más oktatási 

intézmények dolgozói és tanulói) azon igyekszik, hogy minden tanulóban találjon olyan értéket, 

amely mentén megkezdhető a tanuló fejlesztése, önértékelésének, önbizalmának erősítése. 

Kikerülve az iskolából azonban a gyerekek elvesztik kötődésüket a pedagógusokkal és a pedagógiai 

munkát segítőkkel, pedig ezeknek a gyerekeknek a személyes kontaktus, az állandó megerősítés 

létszükséglet. 

Tagintézményi szinten az összes hiányzás a 2020/ 2021. tanévben 13948 óra, ebből 13856 óra 

igazolt, 112 óra igazolatlan. Az igazolatlan hiányzások nagy részét 3 tanuló hiányzása teszi ki. A 

törvényi szabályozás, a szoros együttműködés a gyámhivatallal, a házi orvossal és a családsegítő 

szolgálat munkatársaival nagyon fontos az igazolatlan hiányzások visszaszorításában. 
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4.4.7. Intézményi kapcsolatok 

Az iskola a Családsegítővel, a Gyermekjóléti szolgálattal és a községben dolgozó védőnővel az 

iskolával szoros együttműködésben látja el feladatát.  

A diákjait arra neveli, hogy a civil szervezeteken keresztül felelősen vegyenek részt a helyi 

közéletben. Az iskola a helyi civil szervezetekkel szorosan együttműködik, a helyi közösségi élet 

megalapozói. A gyermekvédelemben meghatározó szerepet betöltő jelzőrendszer áll. A 

gyermekjóléti szolgálat kiemelt feladata a veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer 

működtetése, melyet a prevenciós munka első számú eszközének tekintünk.   

 

a) A hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű, valamint sajátos nevelési igényű 

és beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermekek/tanulók óvodai, iskolai 

ellátása: 

 Az integrált oktatást, különleges gondozást a gyermek életkorától és állapotától függően – a 

fogyatékosságot megállapító szakértői bizottság szakvéleményében foglaltak szerint – a korai 

fejlesztés és gondozás, a fejlesztő felkészítés, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás 

keretében szerveztük meg. A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók nyilvántartása a 

szülő által önkéntesen benyújtott nyilatkozat alapján történik. A HHH gyermekek száma az elmúlt 5 

évet figyelembe véve 2012-ben a legalacsonyabb. A létszám csökkenésének egyik tetten érhető oka 

a 8. osztályosok iskolából való távozása mellett az a sajnálatos tény, hogy a szülő az egyik 

feltételnek (8 osztálynál nem magasabb végzettség) megfelel ugyan, a rendszeres gyermekvédelmi 

kedvezményt azonban nem hosszabbítja meg, vagy jövedelme meghaladja a meghosszabbításhoz 

szükséges szintet, ennél fogva a gyermek ideiglenesen vagy véglegesen kikerül a kategóriából.  

 

Iskolai intézkedések az esélyegyenlőség biztosítására 

Tanoda – TÁMOP 3. 3. 9.-projekt és EFOP 3.3.1-16 keretében: 

A tanoda programba bevonni kívánt tanulók kiválasztásánál előnyben kell részesíteni azon 

osztályokba járó tanulókat, ahol a HHH-tanulók aránya meghaladja a 30 %-ot. A kiválasztott 

tanulók teljesítményeinek mérésekor törekedni kell az objektivitásra, a fejlesztendő célok legyenek 

reálisak. A szakmai megvalósítók kiválasztásánál előnyt élvezzenek a győrszemerei általános 

iskolában tanító pedagógusok, mert a diákok és a családok számára is nagyon fontos a személyes 

kapcsolat, a jól ismert szakemberekben bíznak, nekik nyíltan beszélnek a problémáikról. A 

győrszemerei pedagógusok módszertani képzettsége magas színvonalú, ugyanakkor eszköztárukat 

fontos lenne a hatékony tanuló megismerési technikákkal gyarapítani, hogy munkájukat még 

eredményesebben, a személyközpontú pedagógia elemeit alkalmazva végezhessék a tanodai 

körülmények között is. Hangsúlyt kell fektetni olyan programok szervezésére, amelyek a családok 
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bevonásával történnek, legyenek azok befogadáson alapuló kulturális programok, vagy aktív 

részvételt igénylő projektek, vetélkedők, sportrendezvények. A programokba be kell vonni a helyi 

társadalom képviselőit, önkénteseit a befogadó szemlélet erősítése érdekében. A programok 

összeállításához ki kell kérni a tanulók véleményét, hogy érezzék személyes érdekeltségüket, 

fenntartható legyen motivációjuk. Biztosítani kell olyan programokat, amelyek költségigényük 

miatt szinte elérhetetlenek a hátrányos helyzetű diákok számára, viszont formálhatják világképüket, 

emelhetik igényszintjüket, kihatással lehetnek felnőtt életükre. Fontos szerepük van a bentlakásos 

programoknak, amelyek – kiszakítva a tanulókat megszokott környezetükből – újfajta nevelési és 

oktatási lehetőségeket kínálnak. Az önállóság növekedésével növekszik a tanulók önbizalma, 

énképük árnyaltabbá válik. A jól előkészített pályaorientációs foglalkozások jelentősége a tudatos 

pályaválasztásban és a középfokú intézményekből való lemorzsolódás csökkenésében mutatkozhat 

meg. Bővíteni kell a pályaorientációs tevékenységbe bevont partnerek körét a helyi vállalkozókkal 

(pl. üzemlátogatás a helyi vállalkozóknál), szülőkkel, az iskola volt tanítványaival, akik szívesen 

mutatják be foglalkozásukat, hivatásukat. A pályaorientációs foglalkozásokba be kell vonni a 

középfokú intézmények képviselőit, kezdeményezni kell a konstruktív együttműködést. Legyenek 

olyan művészeti tevékenységre építő foglalkozások (pl. ajándékkészítés), amelyek az alkotás 

örömére tanítják meg a gyerekeket, valamint arra, hogy a maguk készítette dolog is képvisel olyan 

értéket, mint a sok pénzért vásárolt dolgok. Mivel a projekt egy új tanoda indítását célozza, 

mindenképpen fontos olyan a partnerség olyan, már működő tanodákkal, amelyek eredményeiket, 

tapasztalataikat megosztják, jó gyakorlataikat adaptálásra átadják a győrszemereieknek. Feltétlenül 

ki kell térnie az együttműködésnek a roma származású diákokkal kapcsolatos tanodai 

tapasztalatokra. A tanoda tanulói hozzanak létre egy közös produktumot (pl. egy tanodai honlap), 

amelynek elkészítése és fenntartása közös felelősségük, megvalósítása közös, átgondolt tervezést, 

feladatmegosztást igényel. 

 

b) a közneveléshez kapcsolódó kiegészítő szolgáltatások (pl. iskolára/óvodára jutó gyógypedagógusok, 

iskolapszichológusok száma stb.) 

 

Az óvodában foglalkoztatnak logopédust, akinek óraszáma a nevelési évben fejlesztésre javasolt 

gyermekek számától függ. Ezen kívül a mozgásszervi elváltozásban, vagy mozgásszervi kisebb 

betegségben szenvedő gyermekeket Győrbe viszik a szülők, ahol az esetleges kezdeti mozgásszervi 

problémákat megfelelő testedzéssel, tornával javítani tudják. Van, aki úszás terápiával gyógyítható, 

melyet a győri uszodában tud igénybe venni. 
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c) hátrányos megkülönböztetés és jogellenes elkülönítés az oktatás, képzés területén, az intézmények között 

és az egyes intézményeken belüli szegregációs  

 

Az intézményvezetők a csoportok, illetve az osztályok kialakításánál, kiemelt jelentőséget 

fordítanak arra, hogy a gyermekek, tanulók megoszlása, elosztása, ne eredményezzen a 

közösségben hátrányos megkülönböztetést. Összességében megállapítható, hogy az 

intézményekben a diszkrimináció, a szegregáció, a jogellenes elkülönítés nem lelhető fel. 

 

d) az intézmények között a tanulók iskolai eredményességében, az oktatás hatékonyságában mutatkozó 

eltérések 

 

Az általános iskolában a tanulók eredményességének egyik mutatószáma a versenyeken való 

részvételek, illetve annak eredményei. A gyerekek eredményeit tájékoztatásul az önkormányzat 

részére megküldik.  

 

e) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 

 

Az óvodában tájékoztatják a gyermekek szülőit az ingyenes étkezési lehetőségekről. A gyermek- és 

ifjúságvédelmi felelős az osztályfőnökökkel együtt a szociálisan hátrányos helyzetű tanulók részére 

igyekszik megtalálni – a szűkös lehetőségek ellenére is - a felzárkóztatás, segítés módját, mellyel 

enyhül a tanuló szociális hátránya. 

 

 

4.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A gyerekek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

- Magas a lemorzsolódásban 

veszélyeztetett tanulók aránya 

- Egyéni fejlesztés 

- Társadalmi beilleszkedés segítése 
- Csökkenő tendencia a iskolás gyerekek 

számában 

- Munkahelyteremtés, széles körű fejlesztési 

lehetőségek biztosítása a sport, kultúra, 

művészetek terén, szakkörök, különórák, 

foglalkozások biztosítása a gyerekeknek 

(néptánc, dalkör, színjátszókör) 

- Roma nemzetiségű gyerekek nehezen 

szocializálódnak, nehezen illeszkednek be a 

társadalomba 

- Megfelelő szakemberi háttér biztosítása, 

pszichológus, lélekgyógyász, szociológus 

bevonása 

- Csoportos fejlesztési lehetőségek 

biztosítása, tréningek, csoportos 

foglalkozások indítása 

- SNI-s, hiperaktív, BTMN-es, 

viselkedészavaros gyerekeknek több 

foglalkozásra lenne szüksége 

- Állandó fejlesztő pedagógus alkalmazása 

teljes munkaidőben 

- Fejlesztésekhez szükséges tárgyi és 

személyi feltételek biztosítása 

- Prevenció hiánya a fiatalkori bűnözés és - Tájékoztató jellegű, információs és 
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függőség megjelenésénél felvilágosító előadások a fiatalkorúaknak 
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11. 5. A nők helyzete, esélyegyenlősége 

A nemek közötti esélyegyenlőséget Európai Uniós irányelvek és további törvények is biztosítják. 

Az Alaptörvény XV. cikke rögzíti, hogy a nők és férfiak egyenjogúak, vagyis mind a nőket, mind a 

férfiakat minden polgári, politikai, gazdasági, szociális, kulturális jog tekintetében azonos jogok 

illetik meg. A nőket és férfiakat egyenlő bánásmód illeti meg a munkavállalás, a szakképzés, az 

előmenetel, a szociális biztonság stb. területén.  A település népességének nemek szerinti 

összetételére évek óta a nők kisebbségi jelenléte figyelhető meg. A népesség nemek szerinti 

megoszlását az életkor függvényében vizsgálva helyi szinten is kimutatható, hogy a nők átlagosan 

magasabb életkort érnek meg, mint a férfiak. 

 

5.1 A nők gazdasági szerepe és esélyegyenlősége 

 

A közösségi esélyegyenlőség akcióprogram céljai között szerepel a gazdasági és szociális szférában 

a nők és férfiak esélyegyenlőségének érvényesítése, valamint a munka és a családi élet 

összeegyeztetése mind a férfiak, mind a nők számára. E célok megvalósulását példamutatásával 

tudja segíteni, hiszen szükséges az a tudatformálás és szemléletváltás, amely ezen a területen is 

biztosítja az esélyegyenlőséget. 

 

a) foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

 

Tapasztalataink szerint a foglalkoztatást és a munkanélküliséget tekintve azok a nők vannak 

hátrányban, akik 50 év felettiek és kisgyermekesek. 

5.1.1. számú táblázat - Foglalkoztatás és munkanélküliség a nők körében 

Év 

Munkavállalási korúak száma Foglalkoztatottak Munkanélküliek 

Férfiak 

(TS 0803) 

Nők 

(TS 0804) 
Férfiak Nők 

Férfiak 

(TS 0801) 

Nők 

(TS 0802) 

2014 1 183 1 133 1 153,75 1 096,50 29,25 36,50 

2015 1 182 1 146 1 154,75 1 113,50 27,25 32,50 

2016 1 191 1 144 1 174,75 1 120,75 16,25 23,25 

2017 1 176 1 129 1 164,75 1 115,75 11,25 13,25 

2018 1 177 1 113 1 166,25 1 103,00 10,75 10,00 

2019 n.a. n.a. - - 9,50 15,00 

Forrás: TeIr és helyi adatgyűjtés     
 

Az ábrán látható, hogy a nők magasabb számban vannak jelen. Győrszemerén, az állandó 

népességen belül, a nemek szerinti megoszlást vizsgálva megállapítható, hogy a nők 50,2 %-al 

képviseltetik magukat. Legnagyobb számbeli különbséget férfiak és nők között, a 18-59 évesek 

esetében láthatunk, itt az arány 46 és 54 százalék a férfiak javára. Az esélyegyenlőség 

szempontjából alapvető probléma a nők tekintetében, az egyenlőtlen családi feladatmegosztás, a 
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munkahelyről való hosszabb idejű távolmaradás (pl. gyermekvállalás), a 45 év felettiek esetében a 

változó képzettségi követelményeknek való megfelelés, a jövedelmek egyenlőtlensége. 

 

b) nők részvétele foglalkoztatást segítő és képzési programokban  

 

Sajnálatos módon elmondható, hogy az iskolázatlan nők elhelyezkedési esélye a munkaerőpiacon 

csekély, a közfoglalkoztatás pedig a megszorító intézkedések nyomán erősen visszaszorult, és főleg 

a nehéz fizikai munkákat is elbíró férfiak kerülnek alkalmazásra. A nők foglalkoztatását segítő 

programokról nem rendelkezünk elegendő információval. Önkormányzatunk a 3.2. fejezetben már 

ismertetett Start munkaprogramokan tudja leginkább segíteni a nők elhelyezkedését. 

 

c) alacsony iskolai végzettségű nők elhelyezkedési lehetőségei 

 

A női munkavállalók körében szintén magas az alapfokú végzettséggel rendelkezők száma.  

Ugyancsak jelentős azon női álláskeresők száma, akik rendelkeznek ugyan szakiskolai 

végzettséggel, azonban azok jellege olyan, amely miatt a végzettségen nem tudják megfelelően 

hasznosítani a munkaerőpiacon (vagy mert a képzettségre nincs kereslet a településen, vagy éppen a 

fordítottja, túlkínálat van belőle). 

 

d) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén (pl. bérkülönbség) 

 

Hátrányos megkülönböztetésről nincs tudomásunk a foglalkoztatás területén. 

 

 

5.2 A munkaerő-piaci és családi feladatok összeegyeztetését segítő szolgáltatások (pl. bölcsődei, 

családi napközi, óvodai férőhelyek, férőhelyhiány; közintézményekben rugalmas munkaidő, 

családbarát munkahelyi megoldások stb.) 

 

A kisgyermeket nevelő nők és férfiak esélyeit a szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A 

kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek tekintetében elsődleges megoldás lehetne a helyben 

lévő bölcsődei elhelyezés. A településen nincs olyan kezdeményezés, ami a családbarát 

munkahelyek kialakítását, a nők alternatív foglalkoztatását segítő, a családi kötelezettségeknek való 

megfelelést segítő vállalkozásokat elismerné, ösztönözné. A kisgyermeket nevelő nők esélyeit a 

szolgáltatási hiányosságok alapvetően rontják. A kisgyermekesek munkaerő-piaci esélyeinek 

tekintetében elsődleges, hogy a településen már van bölcsőde. A gyermeküket egyedül nevelő 

édesanyák tekintetében fontos lenne a kulturális tevékenységek megszervezése, szabadidő 

programok, táborok, kirándulások, szülőknek és gyermekeiknek a közösségi szellem erősítése 

érdekében.  
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5.3 Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

 

A védőnő nyilvántartja a körzetében bejelentett lakcímmel rendelkező/életvitelszerűen élő várandós 

anyákat. Célzott és szükséglet szerinti gondozást végez családlátogatás és védőnői tanácsadás 

keretén belül. Írásban értesíti a gyermekvédelmi szolgálatot, ha észleli a várandós anya 

válsághelyzetét. A család- és nővédelmi gondozás célja, hogy a gyermekvállalás optimális biológiai 

és pszichés körülményeit elősegítése a fogamzás előtti gondozás és a genetikai tanácsadás, valamint 

a termékenységi ciklus alatti gondozás alapján (a várandós anya gondozása, a magzat születés előtti 

gondozása, a gyermekágyas és szoptató anya gondozása). A községben dolgozó védőnő segíti ezt a 

fajta a gondozást.  A leendő szülők számára a gyermekgondozással kapcsolatos ismeretek átadását 

már várandós korban kezdik meg: beszélgetések, családlátogatások formájában. Segítséget 

nyújtanak a családi-, szociális juttatások megismerésében és a hozzá tartozó nyomtatványok 

kitöltésében.  Családtervezéssel kapcsolatban a gyermekek felvilágosítására alapvetően az iskolában 

kerül sor. A kisgyermeket nevelő, a sokgyermekes, vagy gyermeküket egyedül nevelő anyák, 

valamint az 50 év feletti nők különösen, többszörösen is hátrányos helyzetben vannak a 

munkaerőpiacon. A munkanélküliség aránya körükben magasabb, ez össztársadalmi probléma, 

amelyen komplex programokkal lehetne enyhíteni. 

5.3. számú táblázat - Családtervezés, anya- és gyermekgondozás területe 

Év 
Védőnők száma 

(TS 3201) 

0-3 év közötti 

gyermekek száma 

Átlagos gyermekszám 

védőnőnként 

2014 1 n.a. - 

2015 1 n.a. - 

2016 1 n.a. - 

2017 1 n.a. - 

2018 1 n.a. - 

2019 1 n.a. - 

Forrás: TeIR és helyi adatgyűjtés   
 

 

5.4 A nőket érő erőszak, családon belüli erőszak 

 

A célcsoport vizsgálatánál említeni kell, hogy jelentős probléma a családon belüli erőszak, melyről 

nincsenek adatok helyi szinten. A családon belüli erőszak megelőzésénél fontos a probléma korai 

feltárása. A veszélyeztetett populáció elsősorban a nők és a gyerekek, ezért fontos, hogy tisztában 

legyenek azzal, hogy a sérelmükre elkövetett erőszakos cselekmények esetén kihez fordulhatnak 

segítségért. Az önkormányzat szociális ellátó rendszere a háziorvosi szolgálat, a védőnő, a 

családsegítő szolgálat, óvoda és iskola sokat tehetnek az észlelés érdekében. A nőket érő erőszak, 

családon belüli erőszak összefüggésben van a gyermekbántalmazással, és az elhanyagolás is jelen 

van a gyermekek életében. Az érintett gyermekek családjaira jellemző, hogy többségük szociálisan 

hátrányos helyzetű és rendszeresek a szülők közötti konfliktusok. A bántalmazások hátterében 
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főként anyagi, párkapcsolati, pszichés problémák és szenvedélybetegség állt. Ma Magyarországon a 

NANE Egyesület a legismertebb szervezet, mely felvállalta e társadalmi jelenségről szóló ismeretek 

terjesztését.  

 

5.5 Krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások (pl. anyaotthon, családok átmeneti otthona) 

 

A krízishelyzetben igénybe vehető szolgáltatások településünkön korlátozottak. Nincs anyaotthon, 

családok átmeneti otthona. A község önállóan ilyen szolgáltatást nem nyújt, szükség esetén az itt 

élők Győr város által működtetett intézményeket vehetik igénybe. 

 

5.6 A nők szerepe a helyi közéletben 

 

A nők részvételére nemcsak a női nem reprezentálása miatt van szükség a politikában, azaz a 

közügyekről való döntési mechanizmusban, hanem mert ez szolgálja leginkább a közös érdeket. 

Önkormányzat példamutatással hívja fel a figyelmet a nők társadalmi szerepvállalásának 

erősítésére. Önkormányzati képviselők körében 5 nő található.   

A helyi civil szervezetekhez kapcsolódóan is vesznek részt a nők a helyi közéletben. A település 

közösségi programjainak szervezésében, a sportéletben. 

 

5.7 A nőket helyi szinten fokozottan érintő társadalmi problémák és felszámolásukra irányuló 

kezdeményezések 

 

A nőket helyi szinten érintő társadalmi problémák felszámolására indított kezdeményezések a 

településen nincsenek, mivel nem érzékelhetők a nőket érő hátrányos megkülönböztetés, így annak 

felszámolására sem jött létre kezdeményezés.  

 

5.8 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

A nők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

- A gyermekét egyedül nevelő, vagy több 

gyermeket nevelő család esetében a 

szegénység kockázata magas 

- Szociális, gyermekjóléti szolgáltatások, 

ellátások során célzott támogatások 

körének kialakítása  

 

- A gyermeküket egyedül nevelő 

álláskereső nők gazdasági 

kiszolgáltatottságának enyhítése  

- Információgyűjtés, ha szükséges a 

segítségnyújtás biztosítása 
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12. 6. Az idősek helyzete, esélyegyenlősége 

 

 

6.1 Az időskorú népesség főbb jellemzői (pl. száma, aránya, jövedelmi helyzete, demográfiai trendek 

stb.) 

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb 

járandóságban részesülők száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

férfiak száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő 

nők száma (TS 5301) 

Összes 

nyugdíjas 

2014 285 439 724 

2015 274 424 698 

2016 279 435 714 

2017 277 442 719 

2018 266 450 716 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

 

6.2 Idősek munkaerő-piaci helyzete 

 

a) idősek, nyugdíjasok foglalkoztatottsága 

 

Ma Győrszemerén az önkormányzati intézmények nem foglalkoztatnak nyugdíjas korúakat és a 

község munkáltatóitól jelenleg erre vonatkozóan nincs rendelkezésre álló adat. Településünkön a 61 

év feletti regisztrált munkanélküliek aránya elenyésző a településen. 

 

b) tevékeny időskor (pl. élethosszig tartó tanulás, idősek, nyugdíjasok foglalkoztatásának lehetőségei a 

közintézményekben, foglakoztatásukat támogató egyéb programok a településen) 

 

Tapasztalataink szerint az egészséges nyugdíjasok szívesen végeznének valamilyen 

jövedelemkiegészítő tevékenységét (egyrészt, hogy jövedelmi viszonyaikon javítsanak, másrészt, 

hogy az elszigeteltségük csökkenjen), azonban erre gyakorlatilag semmilyen esélyük sincs, a térség 

igen kedvezőtlen munkaerő-piaci helyzete miatt. Többen kiveszik részüket az unokák nevelésében, 

támogatást nyújtva ezzel a fiataloknak. Megfigyelhető, hogy hasznosan szeretnék elfoglalni 

magukat, részt vesznek a fejlődésben, többen közülük részt vesznek a már többször szervezett 

számítógépes tanfolyamokon.  

Nyugdíjas klubba járnak, énekléssel, olvasással, tv nézéssel ütik el az időt. 

A településen élő idős emberek helyben, a ház körüli mezőgazdasági termelésből önmaguk és 

szűkebb családjuk számára zöldséget termesztenek, kisállatokat tenyésztenek, így biztosítva az 

aktív időskort.  
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Önkormányzatunk Képviselő-testülete kiemelten kezeli az időseket, és intézményein keresztül 

biztosítja az aktív bekacsolódásukat a közéletbe Nyugdíjas Kluboknak megfelelő helyiséget 

biztosít, kirándulást és Idősek Napját szervez részükre.  

 

c) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

6.2.3. számú táblázat - Hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás terén 

Év 

Regisztrált 

munkanélküliek száma 

55 év feletti regisztrált 

munkanélküliek száma 

(TS 1010 és TS 1011) 

Tartós 

munkanélküliek 

száma 

55 év feletti tartós 

munkanélküliek száma 

Fő Fő % Fő Fő % 

2014 65,75 12,75 19,39% - n.a. - 

2015 59,75 13,75 23,01% - n.a. - 

2016 39,50 10,25 25,95% - n.a. - 

2017 24,50 6,50 26,53% - n.a. - 

2018 20,75 4,25 20,48% - n.a. - 

2019 24,50 5,50 22,45% - n.a. - 

Forrás: Helyi adatgyűjtés, TeIR      
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6.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés 

 

a) az idősek egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférése 

6.3.1. számú táblázat - 65 évnél idősebb 

népesség és nappali ellátásban részesülő 

időskorúak száma 

Év 

65 év feletti 

lakosság 

száma (TS 

0328) 

Nappali ellátásban 

részesülő 

időskorúak száma 

(TS 5101) 

Fő Fő % 

2014 403 14,00 3,47% 

2015 416 15,00 3,61% 

2016 427 9,00 2,11% 

2017 438 9,00 2,05% 

2018 449 n.a. - 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: 

TeIR, 

KSHTstar 

   

6.3.2. számú táblázat - Időskorúak járadékában részesítettek átlagos száma 

Év 

Időskorúak járadékában 

részesítettek (évi) átlagos száma (fő) 

(TS 5701) 

2014 3,00 

2015 3,00 

2016 3,00 

2017 n.a. 

2018 n.a. 

2019 n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar 

 

Az idősek ellátását segíti az időskorúak járadéka, a megélhetést biztosító jövedelemmel nem 

rendelkező időskorú személyek részére nyújtott támogatás. A járási hivatal időskorúak járadékában 

részesíti azt a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltött személyt, akinek a saját és vele együtt lakó 

házastársa, élettársa jövedelme alapján számított egy főre jutó havi jövedelme nem haladja meg az 

öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 80%-át, az egyedülálló, a reá irányadó 

nyugdíjkorhatárt betöltött, de 75 évesnél fiatalabb személyt, akinek havi jövedelme nem haladja 

meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 95%-át, illetve az egyedülálló, 75. 

életévet betöltött személyt, akinek havi jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori 

legkisebb összegének 130%-át. 
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Az időskorúak járadékának havi összege  

a) jövedelemmel nem rendelkező jogosult esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb 

összegének 80%-a, egyedülálló esetén 95%-a, 130%-a 

b) jövedelemmel rendelkező jogosult esetén az a) pont szerinti összegnek és a jogosult havi 

jövedelmének a különbözete. 

 

Győrszemerén három személy részesül ebben az ellátásban. 

Az idősek a szociális étkeztetést veszik igénybe, jelenleg 11 fő.  Ami még az időseket célozza meg 

a hulladékszállítási díjra vonatkozó támogatás, ezt senki nem igényelte. 

 

b) kulturális, közművelődési szolgáltatásokhoz való hozzáférés 

6.4.1. számú - Művelődési közintézmények adatai 

Év 

A nyilvános/települési 

könyvtárak száma 

(TS 3801) 

A nyilvános/települési 

könyvtárak egységeinek 

száma (leltári állomány) 

(TS 3901) 

Muzeális 

intézmények 

száma 

(TS 4001) 

Közművelődési 

intézmények 

száma 

(TS 4101) 

2014 1 4995 n.a. 2 

2015 1 4995 n.a. 2 

2016 1 4995 n.a. 3 

2017 1 1640 n.a. 3 

2018 1 1717 n.a. 3 

2019 n.a. n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TEIR    
 

A személyes gondoskodást nyújtó, időseket érintő szociális ellátásokat az önkormányzat a 

kötelezően ellátandó feladatai között biztosítja. A szociális alapszolgáltatások megszervezésével az 

állam és a települési önkormányzat segítséget nyújt a szociálisan rászorulók részére saját 

otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, valamint egészségi 

állapotukból, mentális állapotukból vagy más okból származó problémáik megoldásában. Ha az 

életkoruk, egészségi állapotuk, valamint szociális helyzetük miatt rászoruló személyekről az 

alapszolgáltatások keretében nem lehet gondoskodni, a rászorultakat állapotuknak és helyzetüknek 

megfelelő szakosított ellátási formában gondozza. Önként vállalt faladataival pedig ellátotti 

csoportok sajátosságaihoz kapcsolódó szükségletekhez alkalmazkodik. Az egészségügyi, szociális, 

közművelődési és egyéb szolgáltatások a település minden lakója részére, így az időskorúak részére 

is biztosított. Az idősek legfőképpen időseket érintő tevékenységek az alábbiakra terjed ki:  

1. Házi segítségnyújtás  

 

c) idősek informatikai jártassága 

 

Az idősek elszigetelődését jelentősen enyhítené, ha az idősek informatikai jártassága növekedne. 

Több idős megkérdezett közül a legtöbb nem tudja használni a számítógépet, nem tudja mi az az 

internet. Pedig az internet használata segíthetne az időskorúaknak az elszigeteltség 
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megszüntetésében, saját családjuk fiatal(abb) tagjaival való kapcsolattartásban, valamint abban, 

hogy lépést tartsanak a változásokkal. 

 

 

6.4 Az időseket, az életkorral járó sajátos igények kielégítését célzó programok a településen 

 

Kiemelt terület az egészségügy, a község a helyben biztosított szűrővizsgálatokkal segíti az idős 

emberek egészségmegőrzését a betegségek korai felismerését.  

A demográfiai folyamat jellemzőit az alábbiakban foglalhatjuk össze: 

– növekszik az átlagéletkor, 

– magasabb a középkorúak halandósága, 

– nők hosszabb élettartama. 

Az időskorban jellemző megbetegedések - a daganatok, keringési zavarok, szív- és érrendszeri 

megbetegedések, ízületi problémák - mellett pszichés problémák is jelen vannak. Az idős ember 

egyedül marad, izolálódik, szellemi és fizikai aktivitása hanyatlik, önellátási képessége beszűkül. 

Ez nagyon sok embernél okoz pszichés megbetegedéseket. Különösen gyakori a depresszió és a 

demencia kialakulása. Jellemző, hogy a betegségek általában együttesen fordulnak elő, különösen 

70 éves kor fölött jellemzőek a súlyos, krónikus megbetegedések és az előrehaladott demencia. 

Kiemelt figyelmet érdemel a 65 év felettiek csoportja, amelyben a magyarországi helyzethez 

hasonlóan másfélszer több a nő, mint a férfi. Az időskorúak családi állapotára jellemző, hogy 

korban előrehaladva fokozatosan csökken a házasok, és növekszik az özvegyek aránya.  

 

Győrszemerére jellemző időskori adatok:  

6.1.1. számú táblázat – Nyugdíjban, ellátásban, járadékban és egyéb járandóságban részesülők 

száma 

Év 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő férfiak 

száma (TS 5201) 

Nyugdíjban, ellátásban, 

járadékban és egyéb 

járandóságban részesülő nők 

száma (TS 5301) 

Összes nyugdíjas 

2014 285 439 724 

2015 274 424 698 

2016 279 435 714 

2017 277 442 719 

2018 266 450 716 

2019 n.a. n.a. - 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

 

Az idősek nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülnek, a kötelező társadalombiztosítási 

nyugdíjrendszer saját jogú; és hozzátartozói nyugellátásokat biztosít számukra. A 
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társadalombiztosítási nyugdíjrendszer keretében járó hozzátartozói nyugellátás az özvegyi nyugdíj; 

az árvaellátás; a szülői nyugdíj; a baleseti hozzátartozói nyugellátások, valamint az özvegyi járadék. 

A megváltozott munkaképességű nyugdíjasok rokkantsági ellátásban és rehabilitációs ellátásban 

részesülhetnek. A községben a nyugdíjasok száma növekszik, az öregségi nyugdíjban részesülők 

között a nők, a rokkantsági nyugdíjasok között pedig a férfiak vannak nagyobb számban. A 

nyugellátásban részesülők száma átlagos, több mint 90%-a saját jogú ellátást kap. A táblázatból jól 

látható, hogy 2013 és 2015. között folyamatos csökkenés jellemzi az összes nyugdíjas létszámát a 

községben. A demográfiai trendek jól tükröződnek a táblázat adataiban, a nyugdíjas nők száma 

lényegesen meghaladja a nyugdíjban, nyugdíjszerű ellátásban részesülő férfiak számát. 

 

Az idős személyek esetében létfontosságú, hogy az egészségügyi és szociális szolgáltatásokhoz, 

minden korlátozástól mentesen hozzáférjenek. Az egészségügyi alapellátás a községben mindenki 

számára biztosított. Egyedül élő idős emberek számára az önkormányzat tud segíteni a 

szakellátások igénybevétel érdekében. Az önkormányzat a szociális étkezők számára, minden nap 

házhoz szállítja az ebédet, ezzel biztosítva a mindenki számára egyenlő hozzáférés lehetőségét.  

 

 

 

6.5 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása. 

 

 

Az idősek helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

- Magas az egyedül élők aránya - Az aktivitást és a függetlenséget 

megőrző programok, szolgáltatások 

szervezése 

- Prevenció 

- Rendszeres mozgást biztosító 

szolgáltatások bővítése 

- Szűrővizsgálatok biztosítása, igényeknek 

megfelelő biztosítása 

Prevenciós szemlélet erősítése, az 

egészségtudatos magatartás fejlesztése    

- Idősek munkalehetőségeinek bővítése - Munkahelyek keresése, lehetőség 

teremtése  
- Informatikai képzés hiánya az idős 

korosztály számára 

- Informatikai képzés biztosítása 

- Könyvtári szolgáltatások igénybevételi 

nehézségei 

- Segítségnyújtás, tájékoztatás az esetleges 

könyvtári szolgáltatások bővüléséről 

- Könyvtári kölcsönzés lehetőségének 

kibővítése 
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13. 7. A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége 

Fogyatékos személy az, aki érzékszervi - így különösen látás-, hallásszervi, mozgásszervi, értelmi 

képességeit jelentős mértékben vagy egyáltalán nem birtokolja, illetőleg a kommunikációjában 

számottevően korlátozott, és ez számára tartós hátrányt jelent a társadalmi életben való aktív 

részvétel során. A Fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló egyezmény és az ahhoz 

kapcsolódó Fakultatív Jegyzőkönyv kihirdetéséről szóló 2007. évi XCII. törvény 1 cikk szerint 

fogyatékos személy minden olyan személy, aki hosszan tartó fizikai, értelmi, mentális vagy 

érzékszervi károsodással él, amely számos egyéb akadállyal együtt korlátozhatja az adott személy 

teljes, hatékony és másokkal egyenlő társadalmi szerepvállalását. 

A 2001. évi népszámlálás adatai szerint 577 ezer fogyatékkal élő ember van Magyarországon, a 

népesség 5,7 százaléka. A népesség fogyatékosságtípus szerinti megoszlása: mozgáskorlátozottak 

aránya 43,6 %, látássérült 14,4 %, értelmi fogyatékos 9,9 %, hallássérült 10,5 %, egyéb 21,6 %. A 

fogyatékos népességen belül továbbra is a mozgássérülteké a legnépesebb csoport. Jelentősen 

emelkedett az egyéb, pontosan meg nem határozott fogyatékosságban szenvedők aránya. 

 

7.1 A településen fogyatékossággal élő személyek főbb jellemzői, sajátos problémái 

 

A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető statisztikai adatok, 

amelyek alapján pontos képet lehetne alkotni a fogyatékkal élők lakhatási, egészségügyi, 

foglalkoztatási helyzetéről. A fogyatékkal élő emberek és családjaik a legsérülékenyebb társadalmi 

csoportot alkotják. Feladatunk olyan környezet teremtése, működtetése, hogy egyenlő esélyekkel 

érvényesülhessenek a mindennapi életünk során a lakhatás és közlekedési eszközök használata, a 

szociális és egészségügyi ellátás, az iskoláztatási és munkalehetőségek, a kulturális és társadalmi 

élet, valamint a sport és a szórakozás területén is. A célcsoport részére szervezett ellátásokat, 

szolgáltatásokat, az egyes intézkedéseket az egyéni szükségletek alapján tervezzük. Fokozott 

figyelmet kell fordítani a pályázati lehetőségek megfelelő kihasználására, a fogyatékos ellátás és 

feltételrendszer kialakítása érdekében. 
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7.1.1 számú táblázat - Megváltozott munkaképességű személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma nemenként 

Év 

Megváltozott munkaképességű 

személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Férfiak (TS 

6201) 

Megváltozott munkaképességű 

személyek szociális ellátásaiban 

részesülők száma - Nők (TS 6301) 

Összesen 

2014 65 75 140 

2015 60 67 127 

2016 55 68 123 

2017 54 68 122 

2018 48 69 117 

2019 n.a. n.a. n.a. 

Forrás: TeIR, KSH Tstar   
 

 

a) fogyatékkal élők foglalkoztatásának lehetőségei, foglalkoztatottsága (pl. védett foglalkoztatás, 

közfoglalkoztatás) 

 

Tapasztalataink szerint elhelyezkedésük során számos akadállyal kell megküzdeni. A fogyatékosok 

körében a foglalkoztatottsági arány meghatározásánál a 2001.évi népszámlálás adataiból tudunk 

kiindulni, mely 9%. A fogyatékkal élőkre vonatkozóan nem állnak rendelkezésre értékelhető 

statisztikai adatok. 

 

b) hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén 

 

Tudomásunk szerint hátrányos megkülönböztetés a foglalkoztatás területén nem volt. 

 

c) önálló életvitelt támogató helyi intézmények, szolgáltatások, programok 

 

A fogyatékos személyek önálló életvitelét támogató intézmények, lakóotthonok, gondozóházak a 

községben nincsenek, viszont ezeket a szolgáltatásokat Győr városában igénybe lehet venni. 

 

Megváltozott munkaképességűnek tekinthető az a személy, aki veleszületett, balesetből vagy 

betegségből kifolyólag nem képes oly módon vagy mértékben elvégezni a rábízott feladatokat, mint 

a hozzá korban, nemben, képzettségben hasonló személyek általában. A munkaképesség 
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csökkenésének mértékét az Országos Egészségbiztosítási Pénztár Országos Rehabilitációs és 

Szociális Szakértői Intézete állapítja meg, szakértői vizsgálat során. A megváltozott 

munkaképességű személyek esetében két ellátási formáról beszélhetünk, a rehabilitációs ellátás, 

valamint a rokkantsági ellátás. Az aktív korú népességen belül 2015-ben 3,8 %-ot tett ki a 

megváltozott munkaképességű személyek aránya. A szociális törvény szerinti egészségkárosodottak 

rendszeres szociális segélyében 2015-ben 5 fő részesült, ami 0,2 %-ot tett ki. A további évekről nem 

rendelkezünk adatokkal. 

 

 

 

7.2 Fogyatékkal élő személyek pénzbeli és természetbeni ellátása, kedvezményei 

 

A fogyatékkal élők pénzbeli, természetbeni ellátása a jogosultság alapján történik. Nem tekinti 

külön az önkormányzat a fogyatékos személyeket egy-egy ellátás biztosításánál. Közülük 

feltehetően többen rokkantnyugdíjasok, gyakrabban szorulnak átmenetei segélyre, a betegségük 

kezelését a közgyógyellátás keretében támogatják. Az ápolási díj is azon ellátások közé tartozik, 

továbbá a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás, amire a fogyatékos 

személyek is jogosultak lehetnek. Feltételezhetően vannak fogyatékos személyekkel együtt élő 

családok, akik családsegítésre szorultak az elmúlt évben, vagy gyermekeik számára 

gyermekvédelmi kedvezményt utal az önkormányzat, azonban iskolai végzettségéről egyik fél sem 

nyilatkozott. 

 

 

 

7.3 A közszolgáltatásokhoz, közösségi közlekedéshez, információhoz és a közösségi élet 

gyakorlásához való hozzáférés lehetőségei, akadálymentesítés 

 

Ma már kötelezően, jogszabályban előírt az akadálymentesítettség, amelynek betartatása az 

építésügyi hatóság feladata. Alapelv, hogy a településfejlesztési tervekben és más 

településfejlesztési dokumentációkban általános elvárásként jelenik meg az egyenlő esélyű 

hozzáférés szempontrendszere.  A községben az háziorvosi, fogorvosi rendelő akadálymentesített, 

ami a mozgáskorlátozott, illetve idős személyek számára az épület könnyebb megközelítését 

lehetővé teszi.   

 

a) települési önkormányzati tulajdonban lévő középületek akadálymentesítettsége 

 

A polgármesteri hivatal nem akadálymentesített. A hallásfogyatékosok számára nincs kiépítve 

indukciós hurok, a polgármesteri hivatal épületének egyik felében nincs megépítve a kerekes székes 

feljáró, nincs felfestve az épületekben a vakok és gyengén látok részére kialakított vezetősáv. 
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Ezeknek a kiépítésére pályázati támogatásra van szükség, mivel a jogszabályi környezet olyan 

szakértők bevonását írja elő az akadálymentesítés folyamatába, akiknek a szakértői költségét az 

önkormányzat nem tudja egyedül felvállalni. 

 

b) közszolgáltatásokhoz, kulturális és sportprogramokhoz való hozzáférés lehetőségei, fizikai, információs 

és kommunikációs akadálymentesítettség, lakóépületek, szolgáltató épületek akadálymentesítettsége 

 

Részben megoldott. 

 

c) munkahelyek akadálymentesítettsége 

 

Az akadálymentesítettség a közlekedésben nem megoldott.  

Sokan a tájékozatlanságuk miatt nem mernek foglalkoztatni fogyatékkal élő személyeket, nem 

tekintik teljes értékű munkaerőnek a fogyatékos személyeket.  

 

d) közösségi közlekedés, járdák, parkok akadálymentesítettsége 

 

Az Önkormányzat tulajdonában lévő járdák, zöldterületek nem akadálymentesítettek. 

Összességében az mondható el, hogy az akadálymentesítettség terén még sok tennivalója van, 

azonban ennek alapfeltétele, hogy pályázati lehetőség legyen, mivel a költségvetési helyzet miatt 

nem gazdálkodható ki a kiviteleze. 

 

e) fogyatékos személyek számára rendelkezésre álló helyi szolgáltatások (pl. speciális közlekedési 

megoldások, fogyatékosok nappali intézménye, stb.) 

 

f) pozitív diszkrimináció (hátránykompenzáló juttatások, szolgáltatások) 
 

 

7.4 Következtetések: problémák beazonosítása, fejlesztési lehetőségek meghatározása 

 

A fogyatékkal élők helyzete, esélyegyenlősége vizsgálata során településünkön 

 

beazonosított problémák 

 

fejlesztési lehetőségek 

 

- Közszolgáltatásokhoz, kulturális és 

sportprogramokhoz való hozzáférés 

lehetőségei, az akadálymentes környezet 

aránya nem 100 %-os. 

- Fizikai környezetben található akadályok 

megszüntetése, információs és 

kommunikációs akadályok 

megszüntetése, lakókörnyezet 

akadálymentesítését szolgáló program.  

- Az egészségügyi prevenciós 

szolgáltatásokat, a szűrővizsgálatokat a 

mozgásukban erősen korlátozott 

személyek kevésbé veszik igénybe. 

Szükséges a támogatásuk a 

szűrőprogramokra történő eljutásuk 

(eljuttatásuk) terén.  

 

- Segíteni, hogy a fogyatékkal élők is 

minél nagyobb számban részt vegyenek 

az egészségügyi szűrővizsgálatokon  

 

- Fogyatékkal élőkkel szembeni előítéletek, 

segítségnyújtás elmaradása 

- Érzékenyítő foglalkozások szervezése 

- Lakosok megismertetése a lehetséges 
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módszerekről és eszközökről, amelyekkel a 

fogyatékossággal élőket támogatni tudják 

 

 

14. 8. Helyi partnerség, lakossági önszerveződések, civil szervezetek és for-profit szereplők 

társadalmi felelősségvállalása 

 

a) a 3–7. pontban szereplő területeket érintő civil, egyházi szolgáltató és érdekvédelmi szervezetek, 

önszerveződések feltérképezése (pl. közfeladatot ellátó szervezetek száma közfeladatonként bemutatva, 

önkéntesek száma, partnerségi megállapodások száma stb.) 

A faluban számos civil szervezet működik, amelyek munkájukkal nagymértékben hozzájárulnak a 

közösség összetartozásának erősítéséhez, a hagyományok, a múlt értékeinek megőrzéséhez, az 

egészségmegőrzéshez, a szabadidő hasznos eltöltéséhez.  

A civil szervezetek az alábbi területeken tevékenykednek: 

- Kulturális tevékenység 

- Polgári védelmi tevékenység 

- Sporttevékenység 

- Szabadidős tevékenység 

- Közbiztonság-védelmi tevékenység 

- Környezetvédelmi tevékenység 

Az Önkormányzat törekszik a civil szervezetek működését, munkáját, a lehetőségeihez mérten 

támogatni. Az együttműködés következményeként elmondható, hogy az önkormányzat 

rendezvényein ezen szervezetek aktívan kiveszik részüket. 

 

Jelentős civil szervezetek:  

Együtt Győrszemeréért Egyesület: A közösség kulturális életének szervezése. 

Győrszemerei Tűzoltó Egyesület: A lakosság vagyon- és tűzvédelmének biztosítása, tűzmegelőzési 

munkálatok, versenyeken való részvétel, rendezvényeken forgalomirányítás. 

Polgárőr Egyesület: A közösség vagyon-és személyi értékeinek védelme, bűnmegelőzés, 

bűnüldözés segítése. 

Községi Sportkör: A szabadidő egészséges és hasznos eltöltéséhez nyújt megfelelő sportolási 

lehetőséget. A versenysport és az utánpótlás támogatása. 

Őszirózsa Nyugdíjas Klub, Esthajnal Nyugdíjas Klub: A településen élő nyugdíjasok részére nyújt 

tartalmas és aktív programokat. Találkozókat szerveznek és kistérségi találkozókon vesznek részt. 

Természet Turista Egyesület: A település természeti értékeinek védelme és bemutatása a turizmust 

kedvelő lakosoknak. 
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Alaptevékenysége: Az idegenforgalom és turizmus elősegítése. A turistautak környezetének 

rendbetétele, környezetvédelem, természet- és állatvédelem. A célkitűzéseket és feladatokat 

tevékenységén keresztül valósítja meg az egyesület: 

• Turistautak karbantartása, kiépítése 

• Idegenforgalmi és turistaközpont megszervezése, kiépítése 

• Túrák szervezése, lebonyolítása 

• Sport- és szabadidős tevékenység szervezése, lebonyolítása 

• Internetes adatbázis és honlap létrehozása, karbantartása 

• Illegális szemétlerakók feltérképezése és ártalmatlanítása 

• Közterületek gyommentesítése, parlagfűmentesítése, zöldterület rendezés, faluszépítés 

• Környezeti nevelés, tudásátadás 

• Őshonos tájfajták bemutatása 

• Hagyományok őrzése, átadása, kulturális tevékenység 

• Élőhely megőrzés és rehabilitáció 

• Állatvédelem 

• Tájértékek ápolása, védelme 

Lehner Gyula Turista Egyesület: Fő célja a természet és a mozgás megszerettetése a falu és a 

környező települések lakóival, túrák szervezése, oktatás, természet védelmének előmozdítása. 

Nagyszentpálért Egyesület: Nagyszentpál településrész lakosainak szerveznek közösségi és 

kulturális programokat, táborokat, tartanak rendezvényeket, támogatják a sporteseményeket és 

Nagyszentpál infrastruktúrális fejlődését. 

Tűzoltó Egyesület: Munkályuk Önkéntes segítségnyújtáson alapszik legyen szó bármilyen 

balesetről, tűzesetről. Folyamatosan képzik magukat, aktívan részt vesznek a falu életében, iskolai 

rendezvényeken, gyermekeknek tábort szerveznek. 

A civil szervezetek függetlenségét elismerjük és tiszteletben tartjuk. Partneri viszonyt alakítottunk 

ki velük. Havi alkalommal többször egyeztetünk velük, pályázatírás, egyéb események kapcsán. 
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b) önkormányzati, nemzetiségi önkormányzati, egyházi és civil szektor közötti partnerség bemutatása 

 

Az önkormányzatok és a civil, valamint az egyházi szektor közötti együttműködés folyamatos és jól 

kidolgozott. 
 

c) önkormányzatok közötti, illetve térségi, területi társulásokkal való partnerség 

 

A HEP készítésében és működtetésében a településen működő szervezetek és intézmények 

munkacsoport szintjén kapcsolódnak be.  Mivel a HEP működtetéséhez, az intézkedési 

tervekhez való kapcsolódáshoz folyamatosan lehet betársulni, így a partnerek száma várhatóan az 

idő előrehaladtával folyamatosan nőni fog. 

 

d) a nemzetiségi önkormányzatok célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

A roma nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete folyamatosan figyelemmel kíséri a roma 

nemzetiségű gyermekek óvodai nevelésének és iskolai oktatásának helyzetét. 

 

e) civil szervezetek célcsoportokkal kapcsolatos esélyegyenlőségi tevékenysége 

 

Jelenleg nem rendelkezünk információval. 

 

f) for-profit szereplők részvétele a helyi esélyegyenlőségi feladatok ellátásában. 

 

 

15. 9. A helyi esélyegyenlőségi program nyilvánossága 

Győrszemere Községi Önkormányzata a Települési Esélyegyenlőségi Program elfogadását 

megelőzően a konzultáció és véleményformálás lehetőségét minden, a megvalósításba bevont 

szakmai és társadalmi partner számára biztosítja. 

Az Intézkedési Tervben megjelenített tevékenységek részletes tartalmi kidolgozása, a 

megvalósítandó tevékenységek tervezése az adott szakterület képviselőinek aktív részvételével 

valósul meg. 

A Települési Esélyegyenlőségi Program számára minél szélesebb nyilvánosság biztosítása 

szükséges. Az esélyegyenlőségi intézkedések hatékony megvalósulása, a támogató szakmai és 

társadalmi környezet kialakításának érdekében Győrszemere Község Önkormányzata a Programot a 

település honlapján közzéteszi, az egyes intézkedések várható és elért eredményeiről a lakosságot 

elektronikus és nyomtatott kiadványaiban tájékoztatja. 

 

a) a helyzetelemzésben meghatározott esélyegyenlőségi problémák kapcsán érintett nemzetiségi 

önkormányzatok, egyéb partnerek (állami vagy önkormányzati intézmények, egyházak, civil szervezetek, 

stb.) bevonásának eszközei és eljárásai a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének folyamatába 
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b) az a) pont szerinti szervezetek és a lakosság végrehajtással kapcsolatos észrevételeinek visszacsatolását 

szolgáló eszközök bemutatása. 
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16. A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP 

IT) 
 

 

17. 1. A HEP IT részletei 

 

A helyzetelemzés megállapításainak összegzése 

 

Célcsoport 

Következtetések 

problémák beazonosítása fejlesztési lehetőségek meghatározása 

Település 

- Közbiztonság, bűncselekmények 

elkövetése 

- Szelektív hulladékgyűjtés 

gyakorlati megvalósításánák hiánya, a 

hulladékgyűjtők funkcionális 

használatának szabályainak betartatása 

- Szelektív hulladékgyűjtőknél 

kupakok eldobálása 

- Bank automata a településen nem 

található 

- Szőlőhegyi járdák állapota 

minősíthetetlen 

- Van, ahol járda nem áll 

rendelkezésre és nem biztonságos a 

közlekedés a járdákon és kerékpárral a 

főúton 

- Négy településrész-nagy 

területek és távolságok, közterületek 

rendben tartása hatalmas idő- és 

erőráfordítással jár 

- Közfoglalkoztatási programban 

kevesen vesznek részt és kevesen 

vállalnak munkát a településen az 

alacsony juttatások és bérezés miatt 

- Temetők állapota 

- A 83-as elkerülő szakaszához a 

bekötő út kiépítéséhez szükséges forrás 

nem biztosított 

- A faluban lévő Közösségi szintér 

épületének állapota rossz, felújításra 

szorul 

- Nagyszentpálon lévő kultúrház 

állapota nem megfelelő, 

balesetveszélyes 

- A településen az új 

lakóövezetekben az út és a járda 

- Felállított, kiépített 

kamerarendszer bővítése, folyamatos 

karbantartása 

- Környezettudatosság 

előmozdítása a lakosok körében 

- További szelektív 

hulladékgyűjtők kihelyezése 

- Ismeretterjesztő előadások, 

szakmai segítség nyújtása 

- A kupakok külön gyűjtésére 

lehetőség bármilyen formátumban, arra 

kihelyezett gyűjtőben 

- Akár fémből egy tároló 

kialakítása, ami díszítőelemként szolgál 

- Új pénzautomata felállítása 

pénzintézeti, állami hozzájárulással 

- Közútkezelő és az 

Önkormányzat közreműködésével új 

járdahálózat kiépítése 

- Utak, kerékpárutak, járdák 

kiépítése az egész településen 

- Közterületek virágosítása, 

közterületek karbantartására eszközök és 

munkaerő biztosítása 

munkabértámogatással 

- Állami támogatás igénybevétele 

a munkabérek kiegészítésére 

- Bértámogató pályázatok 

- Munkaügyi Központ  

bértámogatása 

- Temetők infrastrukturális 

fejlesztése, ravatalozó kiépítése, kerítés, 

növényzet telepítése, tereprendezés 

- A 83-as elkerülő út szakaszához 

tartozó bekötő utak kiépítéséhez forrás 

biztosítása 
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kiépítése nem megoldott 

- Értékeink helyi védelme nem 

kiépített 

- Helyi néphagyományok, népi 

iparművészeti tevékenységek, egyéb 

hagyományápolás hiánya 

- Korszerűtlen, régi építésű 

tűzoltószertári épület, helyhiány 

- Az információk településszíntű 

közlésében írott formátumok hiánya 

- Buszmegállók elavult állapota 

- A közösségi és kulturális élet 

fellendítéséhez szükséges forrás (humán 

és pénzügyi) nem minden esetben 

megoldott 

- A védőnő által ellátott körzet a 

beköltözések miatt kibővült, az 

ellátottak száma jelentősen növekedett. 

A feladat ellátásához szükséges plusz 

humán erőforrás nem biztosított 

- A tűzoltó szertár épületének állapota 

rossz, mérete nem megfelelő a feladatok 

ellátásához, bővítése nem lehetséges. 

- Pályázati lehetőségek kiaknázása 

a finanszírozásra 

- Teljes körű külső – és belső 

felújítás 

- Az új lakóövezetekben új út és 

járdahálózat kiépítése 

- A faluban egy múzeumi épület 

kialakítása, gyűjtemény bővítése 

- Élethosszig tartó tanulás 

támogatása 

- Népfőiskolai csatlakozás 

- Népi mesterségek átörökítésének 

előmozdítása 

- Új, korszerű tűzoltószertár 

megépítése 

- Kommunikációs csatornák 

bővítése, helyi újság kiadása, 

szórólapok, plakátok, kiadványok 

megjelenésének támogatása 

- Buszmegállók átépítése, 

felújítása 

- Plusz humán erőforrás biztosítása a 

feladatellátáshoz, megfelelő szakmai 

végzettséggel rendelkező pszichológiai 

támogatás biztosítása  

- A közösségi és kulturális élet 

fellendítéséhez forrás biztosítása 

- új, korszerű létesítmény építése, hogy a 

helyi Tűzoltó Egyesület a 

településszintű és megyei 

feladatellátásban maximális szakmai 

felkészültséggel és eszközállománnyal a 

feladatait teljesíteni tudja. 

Romák 

és/vagy 

mélyszegény-

ségben élők 

- Pénzgazdálkodási hiányok 

kezelése érdekében együttműködések 

kialakítása  

- A szegénység oka és 

következménye a tartós 

munkanélküliség 

- A hátrányos helyzetek 

generációkon keresztüli átöröklődése 

- A hátrányos helyzetű családokban született 

gyermekek érzelmi és szociális fejlődéséhez 

a családi háttér nem biztosított 

- Díjhátralékok csökkentése, 

megélhetési gondok csökkentése 

- Egyéb helyi foglalkoztatási 

lehetőségek felkutatása 

- Szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások bővítése 

- Felzárkóztatási, fejlesztési 

programok szervezése 

- Biztos Kezdet Gyermekház 

működtetése 

Gyermekek 

- Magas a lemorzsolódásban 

veszélyeztetett tanulók aránya 

- Csökkenő tendencia az iskolás 

gyerekek számában 

- Roma nemzetiségű gyerekek 

nehezen szocializálódnak, nehezen 

illeszkednek be a társadalomba 

- SNI-s, hiperaktív, BTMN-es, 

viselkedészavaros gyerekeknek több 

- Egyéni fejlesztés 

- Társadalmi beilleszkedés 

segítése 

- Az egészség védelme, 

egészségtudatos életvitel 

megismertetése, megelőzésre vonatkozó 

ismeretek megosztása az érintett 

korcsoporttal 

- Munkahelyteremtés, széles körű 
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foglalkozásra lenne szüksége 

- Prevenciós programok számának 

növelése a fiatalkori bűnözés és 

függőség megjelenésénél 

fejlesztési lehetőségek biztosítása a 

sport, kultúra, művészetek terén, 

szakkörök, különórák, foglalkozások 

biztosítása a gyerekeknek 

(néptánc, dalkör, színjátszókör) 

- Megfelelő szakemberi háttér 

biztosítása, pszichológus, 

lélekgyógyász, szociológus bevonása 

- Csoportos fejlesztési lehetőségek 

biztosítása, tréningek, csoportos 

foglalkozások indítása 

- Állandó fejlesztő pedagógus 

alkalmazása teljes munkaidőben 

- Fejlesztésekhez szükséges tárgyi 

és személyi feltételek biztosítása 

- Tájékoztató jellegű, információs 

és felvilágosító előadások a 

fiatalkorúaknak 

Idősek 

- Magas az egyedül élők aránya 

- Idősek munkalehetőségeinek 

bővítése 

- Informatikai képzés hiánya az 

idős korosztály számára 

- Könyvtári szolgáltatások 

igénybevételi nehézségei 

- Az aktivitást és a függetlenséget 

megőrző programok, szolgáltatások 

szervezése 

- Rendszeres mozgást biztosító 

szolgáltatások bővítése  

- Munkahelyek keresése, lehetőség 

teremtése  

- Informatikai képzés biztosítása 

- Segítségnyújtás, tájékoztatás az 

esetleges könyvtári szolgáltatások 

bővüléséről 

- Könyvtári kölcsönzés 

lehetőségének kibővítése 

Nők 

- A gyermekét egyedül nevelő, 

vagy több gyermeket nevelő család 

esetében a szegénység kockázata magas 

- A gyermeküket egyedül nevelő 

álláskereső nők gazdasági 

kiszolgáltatottságának enyhítése 

- Szociális, gyermekjóléti 

szolgáltatások, ellátások során célzott 

támogatások körének kialakítása  

 

- Információgyűjtés, ha szükséges 

a segítségnyújtás biztosítása 

Fogyatékkal 

élők 

- Közszolgáltatásokhoz, kulturális 

és sportprogramokhoz való hozzáférés 

lehetőségei, az akadálymentes környezet 

aránya nem 100 %-os. 

- Az egészségügyi prevenciós 

szolgáltatásokat, a szűrővizsgálatokat a 

mozgásukban erősen korlátozott 

személyek kevésbé veszik igénybe. 

Szükséges a támogatásuk a 

szűrőprogramokra történő eljutásuk 

(eljuttatásuk) terén.  

 

- Fogyatékkal élőkkel szembeni 

előítéletek 

- Fizikai környezetben található 

akadályok megszüntetése, információs 

és kommunikációs akadályok 

megszüntetése, lakókörnyezet 

akadálymentesítését szolgáló program.  

- Segíteni, hogy a fogyatékkal élők 

is minél nagyobb számban részt 

vegyenek az egészségügyi 

szűrővizsgálatokon  

 

- Érzékenyítő foglalkozások 

szervezése 

- Lakosok megismertetése a 

lehetséges módszerekről és eszközökről, 

amelyekkel a fogyatékossággal élőket 

támogatni tudják 
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Jövőképünk 

Olyan településen kívánunk élni, ahol a romák esélyegyenlősége minden szempontból biztosított. 

Fontos számunkra, hogy a mélyszegénységben élők életszínvonalát emeljük. 

Kiemelt területnek tartjuk a gyerekek egyéni fejlődését. 

Folyamatosan odafigyelünk az idősek egészségügyi állapotára. 

Elengedhetetlennek tartjuk a nők esetén a hátrányos megkülönböztetést. 

Különös figyelmet fordítunk a fogyatékkal élők életterének élhetőbbé tételére. 
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18. 2. Összegző táblázat - A Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Terve (HEP IT) 

3. melléklet a 2/2012. (VI. 5.) EMMI rendelethez 

 

 
  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

0. Település szintű probléma 

1 

Egészségvédelem, 
egészségtudatos 
magatartás 
megismertetése, 
megelőzésre 
vonatkozó ismeretek 
átadása 

Az egészség védelme, 
egészségtudatos 
életvitel hiánya, 
megelőzésre 
vonatkozó ismeretek 
hiányossága 

Szűrűvizsgálatok 
jelentőségének 
népszerűsítése, 
egészséges életmód 

Győrszemere 
Községi 
Önkormányzat 
Szolgáltatás-
tervezési Koncepció 

Előadások szervezése, 
szűrővizsgálatok 

Intézményvezetők, 
helyi civil 
szervezetek, 
védőnő, háziorvos 

2026.12.31. Részvevők száma 

humánerőforrást 
a védőnő, az 
iskolai védőnő, 
valamint a 
háziorvos és a 
fogorvos 
biztosítja 

5 év 

2 Közbiztonság 

Felállított, kiépített 
kamerarendszer 
bővítése, folyamatos 
karbantartása 

Kamerarendszer 
bővítése, folyamatos 
karbantartásának 
biztosítása 

Pályázati 
dokumentáció, 
költségvetési 
koncepció 

Állapotfelmérés, 
forrás keresése, 
pályázati 
dokumentáció 
előkészítése szükség 
esetén, 
kamerarendszer 
bővítése, 
karbantartása 

polgármester 2026.12.31.  
Működő kamerák 
száma 

Pályázati és 
önkormányzati 
erőforrás 

5 év, pályázati 
és 
önkormányzati 
támogatással 

3 
Környezettudatosság 
erősítése 

Szelektív 
hulladékgyűjtés 
gyakorlati 
megvalósításánák 
hiánya, a 
hulladékgyűjtők 
funkcionális 
használatának 
szabályainak 
betartatása Szelektív 
hulladékgyűjtőknél 
kupakok eldobálása 

Környezettudatos 
magatartás 
elősegítése 

Költségvetési 
koncepció, pályázati 
dokumentáció, 
településfejlesztési 
koncepció 

Pályázati forrás 
keresése, szelektív 
hulladékgyűjtés 
megfelelő kialakítása, 
környezettudatos 
magatartás 
elősegítése 

Polgármester, 
Jegyző 

2026.12.31.  
Kupakgyűjtő 
állomások száma 

Pénzügyi 
erőforrásként 
pályázati 
támogatás 
igénylése, 
önkormányzati 
támogatás 

5 év, 
önkormányzati 
támogatás 
segítségével 

4 Utak és járdák A településen a kül- és Balesetmentes Településfejlesztési Állapotfelmérés, Polgármester, 2026.12.31. Felújított és kiépített Humán 5 év 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

belterületi utak, 
valamint a járdák 
állapota nem 
megfelelő, helyenként 
nincs kiépítve. A 
közlekedés ezáltal 
nem mindenhol 
biztosított. Kerékpár 
út kialakítása indokolt. 
Buszmegállók állapota 
elavult 

közlekedés 
érdekében a kül- és 
belterületi utak, 
buszmegállók, járdák 
és kerékpárút 
kialakítása, 
felújítása. 

koncepció, 
költségvetés, 
pályázati 
dokumentáció 

forrás és kivitelező 
keresése, bel- és 
külterületi utak, 
buszmegállók, 
kerékpárút és járdák 
megfelelő kiépítése és 
felújítása a 
településen 

Jegyző utak, járdák és 
kerékpárutak 
mennyisége 

erőforrásként 
szakemberek 
alkalmazása, 
pénzügyi 
erőforrásként 
pályázati és 
állami támogatás 
felhasználása 

5 Közfoglalkoztatás 

Közfoglalkoztatási 
programban kevesen 
vesznek részt és 
kevesen vállalnak 
munkát a településen 
az alacsony juttatások 
és bérezés miatt, 
ezáltal a településen a 
közterületek 
megfelelő rendben 
tartása nehézséget 
okoz 

Közfoglalkoztatáshoz 
bértámogatás 
biztosítása, 
közfoglalkoztatottak 
számának növelése, 
valamint a 
közterületek 
megfelelő rendben 
tartása 

Pályázati 
dokumentáció, 
költségvetési 
koncepció 

Forrás keresése, 
közfoglalkoztatás 
működtetése, 
közterületek rendben 
tartása 

Polgármester, 
Jegyző 

2026.12.31.  
Közfoglalkoztatottak 
száma 

Pénzügyi 
erőforrásként 
állami és 
pályázati forrás 
alkalmazása 

5 év 

6 Temető 

A településen a 
temető kerítésének 
felújítása indokolt 

Kerítés felújítása, 
kiépítése 

Költségvetési 
koncepció, pályázati 
dokumentáció 

Állapotfelmérés, 
forrás és kivitelező 
keresése, kerítés 
felújítása, kiépítése 

Polgármester, 
Jegyző 

2026.12.31.  Felújítás mértéke 

Pályázati 
támogatás 
felhasználása 

5 év 

7 
Közösségi színterek 
felújítása 

A településen lévő 
Közösségi szintér 
épületének állapota 
rossz, felújításra szorul 
- Nagyszentpálon lévő 
kultúrház állapota 
nem megfelelő, 
balesetveszélyes 

A faluban lévő 
Közösségi színtér és 
a Nagyszentpálon 
lévő kultúrház 
épületének felújítása 

Pályázati 
dokumentáció, 
településfejlesztési 
koncepció, 
költségvetés 

Állapotfelmérés, 
forrás és kivitelező 
keresése, 
dokumentáció 
előkészítése, épületek 
teljes körű felújítása 

Polgármester, 
Jegyző 

2026.12.31.  Felújítás mértéke 

Humán 
erőforrásként 
szakemberek 
alkalmazása, 
pályázati és 
önkormányzati 
támogatás 
felhasználása 

5 év 

8 Kulturális élet 
Helyi 
néphagyományok, 

Helyi 
néphagyományok, 

Helyi 
közművelődési 

Igényfelmérés, 
közösségi és kulturális 

Polgármester, 
Jegyző 

2026.12.31.  
Programok száma, 
nyomtatott sajtó 

Humán 
erőforrásként 

5 év 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

népi iparművészeti 
tevékenységek, egyéb 
hagyományápolás és a 
nyomtatott sajtó 
hiánya A közösségi és 
kulturális élet 
fellendítéséhez 
szükséges forrás 
(humán és pénzügyi) 
nem minden esetben 
megoldott 

népi iparművészeti 
tevékenységek, 
egyéb 
hagyományápolás és 
a nyomtatott sajtó 
biztosítása A 
közösségi és 
kulturális élet 
fellendítéséhez 
szükséges forrás 
megteremtése 

rendelet, 
költségvetési 
koncepció, pályázati 
dokumentáció 

élet fellendítése 
érdekében programok 
szervezése 

megjelenése civil szervezetek, 
önkéntesek, 
alapítvány 
bevonása, 
pénzügyi 
erőforrásként 
állami és 
pályázati 
támogatás 
felhasználása 

9 Tűzoltó szertár 
Korszerűtlen, régi 
építésű tűzoltószertári 
épület, helyhiány 

Korszerű tűzoltó 
szertár létesítése 

Pályázati 
dokumentáció, 
költségvetési 
koncepció, 
településfejlesztési 
koncepció 

Állapotfelmérés, 
forrás és kivitelező 
keresése, korszerű 
tűzoltó szertár 
létesítése 

Polgármester, 
Jegyző 

2026.12.31.    

Pénzügyi 
erőforrásként 
pályázati és 
állami támogatás 
felhasználása, 
humán 
erőforrásként 
szakemberek 
alkalmazása 

5 év 

10 
Védőnői tevékenység 
támogatása 

A védőnő által ellátott 
körzet a beköltözések 
miatt kibővült, az 
ellátottak száma 
jelentősen 
növekedett. A feladat 
ellátásához szükséges 
plusz humán erőforrás 
nem biztosított 

Plusz humán 
erőforrás biztosítása 
a feladatellátáshoz, 
megfelelő szakmai 
végzettséggel 
rendelkező 
pszichológiai 
támogatás 
biztosítása 

  

A segítségnyújtás 
lehetőségeinek és 
módszereinek 
kidolgozása, a védőnő 
támogatásának 
gyakorlati 
megvalósítása 

Polgármester 2026.12.31.    

A humán 
erőforrást 
pályázati és 
önkormányzati 
támogatással 
kívánjuk 
biztosítani 

5 év 

11 Tűzoltó szertár 

A tűzoltó szertár 
épülete egyrészt rossz 
állapotban van, több, 
mint 50 éves, 
másrészt kicsi az 
alapterülete, nincs 
megfelelő gépjármű 
beállás, nincs 

Új, korszerű 
létesítmény építése, 
hogy a helyi Tűzoltó 
Egyesület a 
településszintű és 
megyei 
feladatellátásban 
maximális szakmai 

Pályázati 
dokumentáció, 
költségvetési 
koncepció 

Forrás keresése, 
pályázati 
dokumentáció 
előkészítése, kivitelező 
keresése, új, korszerű 
létesítmény építése. 

Polgármester, 
Jegyző 

2026.12.31.    

Pénzügyi 
erőforrásként 
pályázati 
támogatás és 
önerő 
felhasználása. 
Humán 
erőforrásként 

5 év, 
önkormányzat 
segítségével 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

lehetőség az eszközök, 
felszerelés tárolására, 
nincs oktatóhelyiség 
és klubhelyiség, 
teljesen új épületre 
lenne szükség ( erről 
az épületről statikusi 
vélemény is van, hogy 
nem bővíthető, nem 
felújítható). 

felkészültséggel és 
eszközállománnyal a 
feladatait teljesíteni 
tudja. 

szakemberek 
alkalmazása 

I. A mélyszegénységben élők és a romák esélyegyenlősége 

1 

Pénzgazdálodási 
hiányok kezelése 
érdekében 
együttműködések 
kialakítása 

Pénzgazdálkodási 
hiányosságok, 
díjhátralékkal 
rendelkezők számának 
emelkedése 

Díjhátralékok 
csökkentése, 
megélhetési gondok 
csökkentése, 
munkaerő piacon 
való elhelyezkedés 
segítése 

Győrszemere 
Községi 
Önkormányzat 
Szolgáltatás-
tervezési Koncepció 

Életviteli tanácsadás 
saját környezetben, 
Egyéb helyi 
foglalkoztatási 
lehetőségek 
felkutatása, képzési és 
átképzési lehetőségek 
feltérképezése, 
tájékoztatás 

Családsegítő és 
Gyermekjóléti 
Központ, szociális 
ügyintéző 

2026.12.31. 

Résztvevők száma, 
statisztika, 
díjhátralékkal 
rendelkezők számának 
csökkentése 

Családsegító és 
Gyermekjóléti 
Központ, 
Önkormányzat 

5 év 

2 
Célzott közösségi, 
kulturális programok 

A célcsoport célzott 
közösségi, kulturális 
programjainak hiánya 

Az érintett 
célcsoport 
közösségeinek 
létrejötte, pozitív 
minták átadása a 
kultúra eszközeivel 

Győrszemere 
Községi 
Önkormányzat 
Kulturális Koncepció 

Közösségi programok 
szervezése 

Polgármester 2026.12.31. Résztvevők száma Önkormányzat 5 év 

3 
Biztos Kezdet 
Gyermekház 

Szülők általi negatív 
minta átöröklődése, 
szocializációs 
hiányosságok, A 
hátrányos helyzetű 
családokban született 
gyermekek érzelmi és 
szociális fejlődéséhez 
a családi háttér nem 
biztosított 

Szülő-gyermek 
kapcsolat erősítése, 
életviteli tanácsadás, 
Biztos Kezdet 
Gyermekház 
működtetése, 
Felzárkóztatási, 
fejlesztési 
programok 
szervezése 

Győrszemere 
Községi 
Önkormányzat 
Szociális Koncepció, 
Pályázati 
dokumentáció 

Közös szülő-gyermek 
csoportok szervezése, 
előadások szervezése, 
Biztos Kezdet 
Gyermekház 
működtetése, 
Felzárkóztatási, 
fejlesztési programok 
szervezése. 

családsegítő 
szolgálat, 
önkormányzat 

2026.12.31. Részvevők száma 

pályázati 
erőforrás 
bevonása, 
valamint , a 
humán 
erőforrást a 
családsegítő 
szolgálat és az 
önkormányzat 
biztosítja 

5 év 

4 Generációs minták A hátrányos helyzetek Szociális, Önkormányzati Információgyűjtés, családsegítő 2026.12.31.  Programok és Humán 5 év 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

átörökítése generációkon 
keresztüli 
átöröklődése 

gyermekjóléti 
szolgáltatások 
bővítése, 
generációkon 
keresztüli 
átöröklődő 
problémák 
enyhítése 

rendelet - A 
szociális 
gondoskodás helyi 
szabályairól 

szociális, 
gyermekjóléti 
szolgáltatások 
bővítése, programok 
szervezése 
szakemberek 
bevonásával 

szolgálat, 
önkormányzat 

résztvevők száma erőforrásként 
szakemberek 
bevonása, 
önkormányzati 
és pályázati 
támogatás 

II. A gyermekek esélyegyenlősége 

1 Lemorzsolódás 

Magas a 
lemorzsolódásban 
veszélyeztetett 
tanulók aránya 

Háttértámogatás 
biztosítása az 
oktatási 
intézményben, a 
lemorzsolódás 
megakadályozása 
érdekében 

Pedagógiai 
program, 
intézményfejlesztési 
terv 

Információgyűjtés, 
helyzetfelmérés, 
stratégiai terv 
kidolgozása és 
gyakorlati 
megvalósítása 

Intézményvezető 2026.12.31.  
Lemorzsolódás 
csökkenésének aránya 

Humán erőforrás 
(pedagógusok, 
családsegítő, 
védőnő) 

5 év 

2 
Az helyi iskola 
népszerűsítése 

Csökkenő tendencia 
az iskolás gyerekek 
számában 

A helyi iskola 
népszerűsítése, 
munkahelyteremtés, 
széles körű 
fejlesztési 
lehetőségek 
biztosítása a sport, 
kultúra, művészetek 
terén, szakkörök, 
különórák, 
foglalkozások 
biztosítása a 
gyerekeknek 
(néptánc, dalkör, 
színjátszókör) 

Intézményfejlesztési 
terv, pedagógiai 
program 

Igényfelmérés, 
fejlesztési lehetőségek 
biztosítása, az iskola 
érdemeiről a lakosság 
megfelelő 
tájékoztatása 

Intézményvezető 2026.12.31.  
A helyi iskolába járó 
diákok száma 

Pályázati és 
önkormányzati 
támogatás 
felhasználása, 
valamint humán 
erőforrásként 
pedagógusok 
alkalmazása 

5 év 

3 Egyéni fejlesztés 

Roma nemzetiségű 
gyerekek nehezen 
szocializálódnak, 
nehezen illeszkednek 
be a társadalomba 
SNI-s, hiperaktív, 

Egyéni fejlesztés 
Társadalmi 
beilleszkedés 
segítése Megfelelő 
szakemberi háttér 
biztosítása, 

Pályázati 
dokumentációs, 
intézményfejlesztési 
terv 

Állapot - és 
igényfelmérés, 
szükséges tárgyi és 
személyi feltételek 
biztosítása a megfelelő 
egyéni fejlesztéshez 

Intézményvezető, 
családsegítő 
szolgálat 

2026.12.31.  
Fejlesztésen 
résztvevők száma 

A pénzügyi, 
humán és 
technikai 
erőforrást 
pályázati és 
önkormányzati 

5 év 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

BTMN-es, 
viselkedészavaros 
gyerekeknek több 
foglalkozásra lenne 
szüksége 

pszichológus, 
lélekgyógyász, 
szociológus 
bevonása Csoportos 
fejlesztési 
lehetőségek 
biztosítása, 
tréningek, csoportos 
foglalkozások 
indítása Állandó 
fejlesztő pedagógus 
és logopédus 
alkalmazása teljes 
munkaidőben 
Fejlesztésekhez 
szükséges tárgyi és 
személyi feltételek 
biztosítása 

támogatás útján 
kívánjuk 
biztosítani. 

4 Prevenció 

Prevenciós programok 
számának növelése a 
fiatalkori bűnözés és 
függőség 
megjelenésénél 

fiatalkori bűnözés és 
függőségek 
megelőzése 

Pedagógia program 

Tájékoztató jellegű, 
információs és 
felvilágosító előadások 
szervezése a 
fiatalkorúaknak 

Intézményvezető, 
családsegítő 
szolgálat 

2026.12.31.  
Előadások és 
résztvevők száma 

Humán pályázati 
erőforrás 

5 év 

III. A nők esélyegyenlősége 

1 
Gyermekét egyedül 
nevelő nők 

A gyermekét egyedül 
nevelő, vagy több 
gyermeket nevelő 
család esetében a 
szegénység kockázata 
magas A gyermeküket 
egyedül nevelő 
álláskereső nők 
gazdasági 
kiszolgáltatottságának 
enyhítése 

Szociális, 
gyermekjóléti 
szolgáltatások, 
ellátások során 
célzott támogatások 
körének kialakítása 
Információgyűjtés, 
ha szükséges a 
segítségnyújtás 
biztosítása 

Szociális 
ellátásokról helyi 
rendelet 

Szociális, 
gyermekjóléti 
szolgáltatások, 
ellátások során célzott 
támogatásokról 
tájékoztatás és helyi 
segítségnyújtás 

családsegítő 
szolgálat, 
önkormányzat 

2026.12.31.  

intézkedésekbe 
bevont családok 
száma 

Önkormányzat 
és családsegítő 
szolgálat 
biztosítja a 
humán 
erőforrást 

5 év 

IV. Az idősek esélyegyenlősége 

1 Az idősek Az idős korosztály Az elmagányosodás Győrszemere Közösségi élet Nyugdíjad klub 2026.12.31. Résztvevők száma Az erőforrásokat 5 év 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

elmagányosodásának 
megelőzése 

számára kevés a 
szabadidős 
tevékenység a 
településen, fennáll az 
elmagányosodás 
lehetősége 

megelőzése, 
programok 
szervezése 

Községi 
Önkormányzat 
Kulturális Koncepció 

létrehozása vezetői az önkormányzat 
biztosítja 

2 

Az idős korosztály 
elhelyezkedési 
esélyeinek javítása 

Informatikai jártasság 
hiánya idős korban, 
munkaszerzési 
lehetőségek 

Felhasználó szintű 
informatikai 
jártasság kialakítása, 
piacképes 
végzettségek 
megszerzése a 
könnyebb 
munkaszerzés 
érdekében 

Győrszemere 
Községi 
Önkormányzat 
Szolgáltatás-
tervezési 
Koncepció, pályázati 
dokumentáció 

Igényfelmérés, 
képzések szervezése, 
gyakorlati 
foglalkozások 

Győrszemere 
Község 
Önkormányzata, 
helyi civil 
szervezetek 

2026.12.31. 
Képzések és 
résztvevők száma 

Önkormányzati 
és pályázati 
forrás 

5 év 

3 
Időskorúak szociális 
helyzete 

Magas az egyedül élők 
aránya, fennáll az 
elmagányosodás 
veszélye Könyvtári és 
szabadidős 
szolgáltatások 
igénybevételi 
nehézségei Idős klub 
szerveződésének és 
működésének 
támogatása 

Az aktivitást és a 
függetlenséget 
megőrző programok, 
szolgáltatások 
szervezése 
Rendszeres mozgást 
biztosító 
szolgáltatások 
bővítése 
Segítségnyújtás, 
tájékoztatás az 
esetleges könyvtári 
szolgáltatások 
bővüléséről 
Könyvtári kölcsönzés 
lehetőségének 
kibővítése Idős klub 
szerveződésének és 
működésének 
támogatása 

Pályázati 
dokumentáció 

Igényfelmérés, forrás 
keresése, programok 
és szolgáltatások 
szervezése 

családsegítő 
szolgálat, 
önkormányzat 

2026.12.31.  
Programok száma, 
résztvevők száma 

Humán 
erőforrásként 
önkormányzati 
dolgozók, 
családsegítő 
munkatárs és 
önkéntesek 
alkalmazása, 
pénzügyi 
erőforrásként 
önkormányzati 
és pályázati 
támogatás 

5 év 

V. A fogyatékkal élők esélyegyenlősége 

1 Középületek Fizikai és Egyenlő esélyű Győrszemere Akadálymentesítettség polgármester 2026.12.31. Akadálymentesítettség Pályázati és 5 év 
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  A B C D E F G H I J 

Intézkedés 
sorszáma 

Az intézkedés címe, 
megnevezése 

A helyzetelemzés 
következtetéseiben 

feltárt esélyegyenlőségi 
probléma megnevezése 

Az intézkedéssel elérni 
kívánt cél 

A célkitűzés 
összhangja egyéb 

stratégiai 
dokumentumokkal 

Az intézkedés tartalma 
Az intézkedés 

felelőse 

Az intézkedés 
megvalósításának 

határideje 

Az intézkedés 
eredményességét mérő 

indikátor(ok) 

Az intézkedés 
megvalósításához 

szükséges 
erőforrások 

(humán, pénzügyi, 
technikai) 

Az intézkedés 
eredményeinek 

fenntarthatósága 

akadálymentesítése, 
közösségi 
közlekedés, járdák, 
parkok 
akadálymentesítése 

infokommunikációs 
akadálymentesítettség 
hiánya 

hozzáférés 
biztosítása mindenki 
számára 

Községi 
Önkormányzat 
Szociális Koncepció, 
Pályázati 
dokumentáció 

kiépítése, forrás 
keresése, biztosítása, 
kivitelezés 

mértéke önkormányzati 
forrás 

2 Érzékenyítés 

Fogyatékkal élőkkel 
szembeni előítéletek, 
egyenlő bánásmód és 
a tolerancia hiánya 

Fontosnak tarjuk, 
hogy a településen 
élők minél fiatalabb 
korban 
megismerkedjenek a 
fogyatékkal élők 
helyzetével, 
bepillantást 
nyerhessenek a 
mindennapjaikba, és 
megtanulják 
szeretetteljes 
együttélést 

  

Igényfelmérés, 
érzékenyítő és a 
fogyatékkal élők 
igényeinek megfelelő 
programok szervezése 
és biztosítása. A 
fogyatékkal élők 
szocializációjának 
elősegítése, klubok, 
csoportok 
szervezésével. 

Polgármester, 
Jegyző 

2026.12.31.  
Résztvevők és 
programok száma 

A pénzügyi és 
technikai 
erőforrást 
pályázati és 
önkormányzati 
támogatás 
segítségével 
kívánjuk 
biztosítani A 
humán 
erőforrást civil 
szerveztek, 
önkéntesek és 
hivatali dolgozók 
bevonásával 
biztosítjuk. 

5 év 



19.  Megvalósítás 
 

A megvalósítás előkészítése 

 

Önkormányzatunk az általa fenntartott intézmények vezetői számára feladatul adja és ellenőrzi, a 

településen működő nem önkormányzati fenntartású intézmények vezetőit pedig partneri viszony 

során kéri, hogy a Helyi Esélyegyenlőségi Programot valósítsák meg, illetve támogassák.  

 

Önkormányzatunk azt is kéri intézményeitől és partnereitől, hogy vizsgálják meg, és a program 

elfogadását követően biztosítsák, hogy az intézményük működését érintő, és az esélyegyenlőség 

szempontjából fontos egyéb közszolgáltatásokat meghatározó stratégiai dokumentumokba és 

iránymutatásokba épüljenek be és érvényesüljenek az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre 

vonatkozó azon kötelezettségek, melyek az önkormányzat Helyi Esélyegyenlőségi Programjában 

részletes leírásra kerültek.  

 

Önkormányzatunk elvárja, hogy intézményei a Helyi Esélyegyenlőségi Program Intézkedési Tervében 

szereplő vállalásokról, az őket érintő konkrét feladatokról intézményi szintű akcióterveket és évente 

cselekvési ütemterveket készítsenek.  

 

Önkormányzatunk a HEP kidolgozására és megvalósítására, továbbá értékelésére, ellenőrzésére és az 

ennek során nyert információk visszacsatolására, valamint a programba történő beépítésének 

garantálására Helyi Esélyegyenlőségi Programért Felelős Fórumot hoz létre és működtet.  

 

A fentiekkel kívánjuk biztosítani, hogy az HEP IT-ben vállalt feladatok településünkön 

maradéktalanul megvalósuljanak. 

 

 

A megvalósítás folyamata 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Programban foglaltak végrehajtásának ellenőrzése érdekében HEP Fórumot 

hozunk létre.  

 

A HEP Fórum feladatai: 

- az HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, a kötelezettségek teljesítésének nyomon 

követése, dokumentálása, és mindezekről a település képviselő-testületének rendszeres tájékoztatása, 

- annak figyelemmel kísérése, hogy a megelőző időszakban végrehajtott intézkedések elősegítették-e a 

kitűzött célok megvalósulását, és az ezen tapasztalatok alapján esetleges új beavatkozások 

meghatározása 

- a HEP IT-ben lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások évenkénti felülvizsgálata, 

a HEP IT aktualizálása,  

- az esetleges változások beépítése a HEP IT-be, a módosított HEP IT előkészítése képviselő-testületi 

döntésre 

- az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása 

- a HEP IT és az elért eredmények nyilvánosság elé tárása, kommunikálása 

 

Az esélyegyenlőség fókuszban lévő célcsoportjaihoz és/vagy kiemelt problématerületekre a terület 

aktorainak részvételével tematikus munkacsoportokat alakítunk az adott területen kitűzött célok 

megvalósítása érdekében. A munkacsoportok vezetői egyben tagjai az Esélyegyenlőségi Fórumnak is, 
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a munkacsoportok rendszeresen (minimum évente) beszámolnak munkájukról az Esélyegyenlőségi 

Fórum számára. A munkacsoportok éves munkatervvel rendelkeznek. 

 

 

 

 
 

 

A HEP Fórum működése: 

 

A Fórum legalább évente, de szükség esetén ennél gyakrabban ülésezik. 

A Fórum működését megfelelően dokumentálja, üléseiről jegyzőkönyv készül. 

A Fórum javaslatot tesz az HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására, vagy 

átdolgoztatására, valamint szükség szerinti módosítására. 

A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül, illetve 

újabb munkacsoportokat hozhat létre. 

 

Monitoring és visszacsatolás 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program megvalósulását, végrehajtását a HEP Fórum ellenőrzi, és 

javaslatot készít a HEP szükség szerinti aktualizálására az egyes beavatkozási területek felelőseinek, 

illetve a létrehozott munkacsoportok beszámolóinak alapján. 

 

Fogyatékkal 

élők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Nők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Gyerekek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Idősek esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

Romák/ mély-

szegénységben 

élők esély-

egyenlőségével 

foglalkozó 

munkacsoport 

HEP Fórum  
tagjai:  

munkacsoportok 

vezetői, önkormányzat, 

képviselője, partnerek 
képviselője 
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Nyilvánosság 

 

A program elfogadását megelőzően, a véleménynyilvánítás lehetőségének biztosítása érdekében 

nyilvános fórumot hívunk össze.  

 

A véleményformálás lehetőségét biztosítja az Helyi Esélyegyenlőségi Program nyilvánosságra 

hozatala is, valamint a megvalósítás folyamatát koordináló HEP Fórum első ülésének mihamarabbi 

összehívása.  

 

A nyilvánosság folyamatos biztosítására legalább évente tájékoztatjuk a program megvalósításában 

elért eredményekről, a monitoring eredményeiről a település döntéshozóit, tisztségviselőit, az 

intézményeket és az együttműködő szakmai és társadalmi partnerek képviselőit. 

 

A HEP Fórum által végzett éves monitoring vizsgálatok eredményeit nyilvánosságra hozzuk a 

személyes adatok védelmének biztosítása mellett. A nyilvánosság biztosítására az önkormányzat 

honlapja, a helyi média áll rendelkezésre. Az eredményekre felhívjuk a figyelmet az önkormányzat és 

intézményeinek különböző rendezvényein, beépítjük kiadványainkba, a tolerancia, a befogadás, a 

hátrányos helyzetűek támogatásának fontosságát igyekszünk megértetni a lakossággal, a támogató 

szakmai és társadalmi környezet kialakítása érdekében. 

 

 

Kötelezettségek és felelősség 
 

Az esélyegyenlőséggel összefüggő feladatokért az alábbi személyek/csoportok felelősek: 

 

A Helyi Esélyegyenlőségi Program végrehajtásáért az önkormányzat részéről Horváth Gyula 

(polgármester) felel.:  

- Az ő feladata és felelőssége a HEP Fórum létrejöttének szervezése, működésének sokoldalú 

támogatása, az önkormányzat és a HEP Fórum közötti kapcsolat biztosítása. 

- Folyamatosan együttműködik a HEP Fórum vezetőjével. 

- Felelősségi körébe tartozó, az alábbiakban felsorolt tevékenységeit a HEP Fórum vagy annak 

valamely munkacsoportjának bevonásával és támogatásával végzi. Így  

o Felel azért, hogy a település minden lakója és az érintett szakmai és társadalmi 

partnerek számára elérhető legyen a Helyi Esélyegyenlőségi Program.  

o Figyelemmel kíséri azt, hogy az önkormányzat döntéshozói, tisztségviselői és 

intézményeinek dolgozói megismerik és követik a HEP-ben foglaltakat.  

o Támogatnia kell, hogy az önkormányzat, illetve intézményeinek vezetői minden 

ponton megkapják a szükséges felkészítést és segítséget a HEP végrehajtásához.  

o Kötelessége az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben meg tennie a szükséges 

lépéseket, vizsgálatot kezdeményezni, és a jogsértés következményeinek elhárításáról 

intézkedni  

 

A HEP Fórum vezetőjének feladata és felelőssége: 

- a HEP IT megvalósításának koordinálása (a HEP IT-ben érintett felek tevékenységének 

összehangolása, instruálása),  

- a HEP IT végrehajtásának nyomon követése,  

- az esélyegyenlőség sérülésére vonatkozó esetleges panaszok kivizsgálása az önkormányzat 

felelősével közösen 

- a HEP Fórum összehívása és működtetése. 

 

A település vezetése, az önkormányzat tisztségviselői és a települési intézmények vezetői  

- felelősek azért, hogy ismerjék az egyenlő bánásmódra és esélyegyenlőségre vonatkozó jogi 

előírásokat, biztosítsák a diszkriminációmentes intézményi szolgáltatásokat, a befogadó és 
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toleráns légkört, és megragadjanak minden alkalmat, hogy az esélyegyenlőséggel kapcsolatos 

ismereteiket bővítő képzésen, egyéb programon részt vegyenek.  

- Felelősségük továbbá, hogy ismerjék a HEP IT-ben foglaltakat és közreműködjenek annak 

megvalósításában. 

- Az esélyegyenlőség sérülése esetén hivatalosan jelezzék azt a HEP IT kijelölt irányítóinak. 

- Az önkormányzati intézmények vezetői intézményi akciótervben gondoskodjanak az 

Esélyegyenlőségi Programban foglaltaknak az intézményükben történő maradéktalan 

érvényesüléséről. 

Minden, az önkormányzattal és annak intézményeivel szerződéses viszonyban álló, számukra 

szolgáltatást nyújtó fél felelőssége, hogy megismerje a HEP IT-t, magára nézve kötelezőként kövesse 

azt, és megfeleljen az elvárásainak, amelyre vonatkozó passzust a jövőben bele kell foglalni a 

szerződésbe. Szükséges továbbá, hogy a jogszabály által előírt feladat-megosztás, együttműködési 

kötelezettség alapján a települési önkormányzattal kapcsolatban álló szereplők ismerjék a HEP-et, 

annak megvalósításában aktív szerepet vállaljanak. (Ld. pl. a köznevelési intézmények fenntartása és 

működtetése.) 

 

 

Érvényesülés, módosítás 

 

Amennyiben a kétévente előírt – de ennél gyakrabban, pl. évente is elvégezhető -  felülvizsgálat során 

kiderül, hogy a HEP IT-ben vállalt célokat nem sikerül teljesíteni, a HEP Fórum 30 napon belül 

jelentést kér a beavatkozási terület felelősétől, amelyben bemutatja az indikátorok teljesülése 

elmaradásának okait, és a beavatkozási tevékenységek korrekciójára, kiegészítésére vonatkozó 

intézkedési tervjavaslatát annak érdekében, hogy a célok teljesíthetők legyenek. A HEP Fórum a 

beszámolót a benyújtástól számított 30 napon belül megtárgyalja és javaslatot tesz az önkormányzat 

képviselőtestületének a szükséges intézkedésekre. 

A program szándékos mulasztásból fakadó nem teljesülése esetén az HEP IT végrehajtásáért felelős 

személy intézkedik a felelős(ök) meghatározásáról, és – szükség esetén – felelősségre vonásáról. 

Az egyenlő bánásmód elvét sértő esetekben az HEP IT végrehajtásáért felelős személy megteszi a 

szükséges lépéseket, vizsgálatot kezdeményez, és intézkedik a jogsértés következményeinek 

elhárításáról. 

Az HEP IT-t mindenképp módosítani szükséges, ha megállapításaiban lényeges változás következik 

be, illetve amennyiben a tervezett beavatkozások nem elegendő módon járulnak hozzá a kitűzött célok 

megvalósításához. 
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20.  Elfogadás módja és dátuma 
 

I. Győrszemere község Helyi Esélyegyenlőségi Programjának szakmai és társadalmi vitája megtörtént. 

Az itt született észrevételeket a megvitatást követően a HEP Intézkedési Tervébe beépítettük. 

 

III. Ezt követően Győrszemere község képviselő-testülete a Helyi Esélyegyenlőségi Programot 

(melynek része az Intézkedési Terv) megvitatta és a 23/2021. (IX. 29.) számú határozatával elfogadta. 
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A. 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT GAZDÁLKODÁSA 

 

A 2020-2024. évi gazdasági program összeállításánál tekintettel kell lenni arra, hogy az 

Önkormányzat bevételeinek legnagyobb része a mindenkori állami - kormányzati - döntések 

függvénye. 

Az önkormányzat saját bevétele az állami támogatáshoz képest csekély, de a saját bevételek 

szabadabb felhasználása biztosítja az önkormányzat mozgás terét. 

Kiemelt figyelmet kell fordítani az Európai Uniós és egyéb pályázati támogatásokra, amelyek 

biztosítják a nagyobb mértékű fejlesztéseket. Saját bevételekkel való optimális gazdálkodás 

biztosíthatja a projektekhez szükséges önrészeket. 

Sok esetben javítani kell a lakossági szemléleten is (pld. adózás). Következetesen 

érvényesíteni kell az adórendeletünkből fakadó kötelezettségeket, szigorítani kell az 

adóbehajtást, hiszen jogos kívánalom, hogy az adóbefizetés alól senki se bújhasson ki, mivel 

ezen bevételek is szükségesek a település zavartalan működéséhez és fejlesztéséhez. 

Elvárás, hogy az intézményrendszerünk a jelenlegi színvonalon működjön tovább és a 

szükséges fejlesztéseket el tudjuk végezni. 

Fő célkitűzés, hogy valamennyi területen gazdaságosabb működtetést érjünk el.  

 

B. 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSE 

 

Győrszemere Község Képviselő-testülete az Önkormányzat működéséről rendeletben 

Szervezeti és Működési Szabályzatot alkot, melyben szabályozza a Képviselő-testület 

működését (annak üléseit, az összehívás rendjét), a testület által alkotott rendeletek és 

határozatok végrehajtását. Meghatározza a települési képviselők jogait és kötelezettségeit. 

Figyelemmel Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 

rendelkezéseire szabályozza a polgármester, alpolgármester, és a jegyző jogait, 

kötelezettségeit, feladat- és hatáskörét. Meghatározza az ügyrendet. 

Meghatározza az együttműködés rendjét és módját a nem önkormányzati szervekkel. 

Ülései során a lehető legnagyobb nyilvánosságot biztosítja. 

 

C. 
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ALAPVETŐ ELLÁTÁSI TERÜLETEK 

 

A település életét meghatározó alapvető ellátási területeken 

▪ a központi gazdasági intézkedések, 

▪ az Önkormányzat vagyoni, 

▪ a község társadalmi-gazdasági helyzete  

várhatóan, változtatásokra kényszerítik a Képviselő-testületet. 

 

E területek hatásait az ellátandó feladatok egészére kiterjedően szükséges vizsgálni, mert 

csak egyeztetett, konszenzuson alapuló munkavégzés csökkentheti az új kihívások várható 

negatív hatásait. Ehhez a gazdasági program alapvetően irányelveket igyekszik nyújtani. 

 

I. 

Településépítés, üzemeltetés 

 
Győrszemere Községi Önkormányzat alapvető célja – a felsőbb szintű területfejlesztési 

koncepciókkal összhangban – a településen élő emberek életkörülményeinek javítása, ami 

megegyezik a községben jelentkező igények fejlesztésének megcélzásával. Egy település 

komfortfokozatát és az ott élők komfortérzését legjobban a település fejlettsége és a 

településüzemeltetés korszerűsége határozza meg.  

 

Infrastruktúra 

▪ Belterületi úthálózat /út, járda/ folyamatos ütemezett felújítása; 

▪ Kül-és belterületi utak folyamatos karbantartása; útkarbantartáshoz kapcsolódó 

eszközpark bővítése 

▪ Csapadékvíz elvezető hálózat ütemezett kiépítése, a meglévők folyamatos 

karbantartása; 

▪ Településrészek (Falu, Erdősor, Hegy, Nagyszentpál) közti tagoltság csökkentése, 

infrastruktúra és szolgáltatások folyamatos bővítése/fejlesztése, 

▪ Tűzoltószertár építése, 

▪ Meglévő intézményrendszer bővítése, fejlesztése, felújítása 

 

Építészeti fejlesztések 

▪ Településüzemeltetési géppark folyamatos felújítása, korszerűsítése, szükség szerinti 

cseréje; 

▪ Belterületi útjaink mentén, tervezett utcakép kialakítása; 

▪ Ipari területek kialakításához segítségnyújtás a letelepedni vágyó vállalkozóknak; 

▪ Minél nagyobb infrastrukturális ellátottság elérése a település teljes területén 

 

Szervezet, szerveződés 

▪ Civil szervezetek, szerveződések segítése, összefogása, igény szerinti koordinálása; 

▪ Színvonalas ünnepségek, programok szervezése; 

▪ Ifjúság politika megerősítése, 

▪ Helyi identitástudat erősítése 

 
II. 

Oktatás, nevelés, közművelődés 
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A jelentős gazdasági, társadalmi változások, gyors fejlődés negatív hatása a társadalmi 

különbségek elmélyüléséhez vezettek. A kiemelt feladat egyes társadalmi csoportok 

lecsúszásának megfékezése. Az elkövetkező évek kiemelt feladata a felemelkedésének fontos 

területe az oktatási rendszer jó kihasználása, fejlesztése. Az Európai Unió munkaerőpiacán 

csak úgy állhatjuk meg a helyünket, ha a képzettség terén versenyképesek leszünk.  

Győrszemere Községi Önkormányzat az Általános Iskola működtetését és üzemeltetését 

átadta a Klebersberg Intézményfenntartó Központnak, de az Önkormányzat a Tankerülettel 

szorosan együttműködve minden lehetőséget megvizsgál, hogy az Iskola betöltse fontos 

társadalmi szerepét a település életében. 

A nevelő-oktató munka mellett az esélyteremtésnek, az esélyegyenlőségre törekvésnek is 

nagy szerep jut. Nem várjuk el, hogy a társadalmi különbségeket az iskola, óvoda 

megszüntesse, de az intézményeknek biztosítania kell minden tanuló számára a minőségi, 

magas színvonalú oktatás elérését.  

Közös cél röviden a már említett esélyteremtés. Fel kell ismerni a tanulók tanulási 

nehézségeit, ezzel csökkenteni kell az iskolai kudarcokat. A gyereket ösztönözni kell arra, 

hogy tanuljon. A sikerorientált iskola megteremtése érdekében a képességfejlesztésre 

fektessük a hangsúlyt, az értékelés alapjának is ezt tekintsük.  

A hátrányosabb helyzetben levő tanulókra nagy figyelmet kell fordítanunk.  

Hangsúlyt adunk a gyermekközpontú pedagógiának, ahol cél az elérhetőség, a kezelhető 

mennyiségű ismeretek teljesítésére való törekvés.  

Ezekhez szükség van az új módszerekre, tapasztalatcserére. Az intézményeknek tervszerű 

továbbképzési program segítségével fel kell készülni a hatékony esélyteremtés módszereire 

(kommunikáció, empátia, konfliktuskezelés stb.). 

A nevelés terén nem szabad az oktatási intézményeket magukra hagyni. El kell érni, hogy az 

ebben résztvevő felek (szülő, gyermek, társadalom, pedagógus) hatékonyan 

együttműködjenek. Intézményeinkben a fenti célok elérésének érdekében már elindított illetve 

működő programokat tovább kell folytatni (pl. Tanoda program) 

A tárgyi feltételek terén jelentős segítséget nyújtottak a pályázatokon elnyert összegek. Az 

elkövetkező időben törekedni kell arra, hogy ezeket a pályázati lehetőségeket optimálisan, a 

fejlesztés céljaira tudjuk fordítani.  

 

▪ Az óvoda, bölcsőde 
 

A bölcsőde az óvodásra, az óvoda pedig az iskolára való intézményi felkészítés színtere, a 0-5 

éves korosztály körében.  

A korosztály életkori sajátossága a játéktevékenység dominálása. Ezen keresztül lehet 

nevelni, formálni a kicsiket. Az óvodai nevelés országos alapprogramja meghatározza a 

nevelés fő területeit. Óvodai csoportjainkban ennek megfelelően történt a tervezés, ez alapján 

kell folytatni a munkát.  

▪ A hátrányos helyzetű óvodások iskolára való felkészítéséhez speciális eszközöket, 

módszereket kell alkalmazni.  

A tanulási nehézségekkel, magatartászavarokkal küzdő gyermekek számának növekedésével 

felértékelődik a szakszolgálat feladata. A gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, 
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logopédiai, pszichológiai ellátás fejlesztésére van szükség. Erre minden intézményünkben 

nagy az igény. 

Az önkormányzati ciklus egyik fontos feladata, hogy a bölcsődei és óvodai feladatokat ellátó 

intézményeket fejlessze, gazdaságosan tudja üzemeltetni és szakmai munka minőségét 

fokozza. 

 

 

▪ Közművelődés 
 

A község életének fontos közösségi színtere a közművelődés. Hagyományainak ápolása, 

természeti, művészeti értékeinek kihasználása, önszerveződő és szervezett közösségeinek 

támogatása a jövőben is feladat. A kiemelt és már hagyományosnak tekinthető rendezvények 

újszerű, friss szemléletű szervezése fontos. 

Emellett el kell érni, hogy a község lakói helyben hozzájuthassanak a kulturális szolgáltatás 

különböző formáihoz csökkentve a városokba utazások számát.  

A kulturális élet finanszírozása a pályázatok, valamint támogatók által javítható. A jövőben 

szükséges ezeket a lehetőségeinket maximálisan kihasználni.  

 

III.  

Egészségügy 

 

Községünkben a háziorvosi és a fogorvosi ellátás vállalkozási formában működik. A védőnői 

szolgálatot az önkormányzat működteti.  

Az egészségügyi ellátás javítása érdekében nagyon fontos, hogy az egészségügyi intézmények 

részére megfelelő körülményeket biztosítsunk (felújítás, bővítés, fejlesztés). 

A betegségek gyógyítása mellett fontos szerepet kap a megelőzés. Az egészségmegőrzés 

érdekében több szakterületnek kell összefogni. Jelentős feladat vár az oktatási intézményekre.  

A sport, az egészséges életmód népszerűsítése a lakosság körében társadalmi összefogást 

kíván. 

 

IV. 

Szociálpolitika 

 

A társadalmi-gazdasági rendszerváltással, átalakulással együtt járó szociális konfliktusok 

miatt a szociális problémák kezelésének módszerei és eszközei is változnak. 

A szociálpolitika feladata, hogy elősegítse a jövedelem-egyenlőtlenségek mérséklését. 

A helyi politika “egyik kulcskérdése” a lakosság szociális helyzetének megítélése, a térségi 

helyi-egyéni szociális problémák kezelési feltételeinek kidolgozása, megvalósítása. 

A munkanélküliség fokozott mértékben hozta és hozza hátrányos helyzetbe a község 

lakóinak egy jelentős részét.  

A szociális feszültségek növekedésével a szociálpolitikai tevékenység, a szociális ellátás 

biztosítása egyre nagyobb gondot jelent az önkormányzatnál. 

A hivatali munkán belül mind az ügyek mennyiségét, mind pedig a pénzügyi vonatkozását 

illetően a szociálpolitikai tevékenység előtérbe került. 
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A segélyezés összetételében bekövetkezett eltolódások jelzik a támogatásra szorulók körének 

megváltozását. 

A lakosság szociális biztonsága kizárólag jövedelemkiegészítő pénzbeli ellátások révén nem 

teremthető meg. A hátrányos helyzet nemcsak az alacsony jövedelemmel és a rossz fizikai 

életkörülményekkel mérhető, megítélésében szerepet kaphat az életkor és az egészségi állapot 

is.  

A pénz formájában nyújtott támogatások mellett az önkormányzatnak nagyobb figyelmet kell 

fordítania a személyes kapcsolat keretében történő segítségnyújtásra. Az ellátások területén 

célszerű az un. természetbeni juttatások előtérbe helyezése.  

A szociális szolgáltatások működtetésének elsődleges célja, hogy segítségükkel a rászoruló – 

saját erőforrásainak mobilizálásával – képes legyen életfeltételeit megteremteni, korábbi 

életvitelét fenntartani. 

Jelentőségét az adja, hogy a személyes gondoskodás révén a lehető legtovább élhet 

megszokott környezetében, illetve oda visszakerülhet, így társadalmi integrációja 

megőrizhető.  

Az önkormányzatnak fel kell vállalnia, hogy a szociális ellátási formák a természetbeni 

juttatások felé tolódjanak.  

A szociális ellátásokra fordítható összegeket pályázatok útján kell kiegészíteni és az 

odaítélések során a legszigorúbb, legkövetkezetesebb, legkörültekintőbb feltételeket kell 

kialakítani. 

Az önkormányzatnak a kormányzati célokkal összhangban aktív szociálpolitikát kell 

folytatnia, hogy minél több ember visszakerüljön a munka világába – a közmunka program 

ehhez csupán segítséget nyújtson. 

 

V. 

Környezetvédelem 

 
Településünkön veszélyt jelentő környezeti források nincsenek, de a civilizációs ártalmak itt 

is jelentkeznek, ezért tervszerűen óvni, védeni kell élő környezetünket. 

Be kell vonni a lakosságot a helyi környezetvédelmi, községszépítési és megóvási feladatok 

végrehajtásába. Elő kell segíteni mindazon szervezetek és szerveződések létrejöttét, 

működését, melyek képesek maguk köré tömöríteni a lakosságot, sajátjuknak érzik a tiszta 

falut. Támogatni és ösztönözni kell, hogy oktatási intézményeinkben tovább erősítsék a 

környezetvédelmi nevelést. 

A környezet- és természetvédelem területén szükséges, legfontosabb teendők: 

▪ A település területén lévő temető folyamatos rendezése; 

▪ Zöldfelületek /park, közkert/ funkcióinak meghatározása és fejlesztése; 

▪ Játszóterek fejlesztése, bővítése, karbantartása; 

▪ Épített és természeti értékeink ápolása, fejlesztése; 

▪ Illegális hulladéklerakók felszámolása, rekultivációja 

 

VI. 

Ifjúságpolitika 

 

Oktatási intézményeink egyre inkább lehetőséget nyújtanak a differenciált 

képességfejlesztésre. Önkormányzatunk elsősorban ezért, a felnövekvő ifjú nemzedék 
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érdekében törekszik a község intézményeit megtartani és lehetőségeihez mérten fejleszteni. 

Számítunk intézményeink vezetőinek tudatos és hatékony ifjúságpolitikájára, amelyben 

mindannyian kölcsönösen érdekeltek vagyunk. Ösztönözzük a tehetségfejlesztő programokat, 

de fontosnak tartjuk a felzárkóztatás eredményességének javítását is.  

Speciális figyelmet, sokrétű segítséget érdemelnek a továbbtanuló fiatalok.  

A felsőoktatási intézményekben tanuló győrszemerei hallgatókat évek óta a Bursa 

Hungarica ösztöndíjpályázat keretei között támogatjuk. Enyhítve ez által azokat a terheket, 

melyek a továbbtanulók családjaira nehezednek.  

A jövőben nagyobb figyelmet kell fordítanunk az ifjúsági önszerveződő közösségek 

támogatására, kiaknázni és a közösség javára hasznosítani a bennük rejlő tenni akarást.  

 

VII. 

Lakáspolitika, helyiséggazdálkodás 

 

Az önkormányzati lakások elsősorban szakemberek elhelyezésére (szolgálati lakásként), 

bérlakásként, valamint krízishelyzetek megoldására álljanak rendelkezésre. 

Az önkormányzati tulajdonban levő lakások állagmegóvásáról folyamatosan gondoskodni 

kell.  

A működtetett lakástámogatási forma maradéktalanul vegye figyelembe az önkormányzat 

mindenkori pénzügyi-gazdasági helyzetét. 

 

VIII. 

Sport 

Továbbra is minden korosztályra gondolnunk kell a testmozgás terén az óvodástól egészen a 

felnőttekig. 

Törekedni kell arra, hogy intézményi és községi szinten megteremtsük a kulturált 

sportoláshoz szükséges feltételeket. Településünkön a sportkör működtetéséhez a lelkes 

támogatók mellett a finanszírozás minden területét – költségvetési támogatás, pályázat, 

szponzorok – fel kell kutatni, és fel kell használni a feltételrendszer fejlesztésére. 

A jövőben arra kell törekedni, hogy széles rétegeknek legyen lehetőségük a testmozgásra. 

 

D. 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 

A demokrácia és a jogállamiság csak erős, jogszerűen működő önkormányzat 

közreműködésével valósulhat meg.  

Győrszemere Községi Önkormányzatnak törekedni kell arra, hogy gazdaságilag, szakmailag 

minél ésszerűbben, stabilabban működjön a Polgármesteri Hivatal. 

A Hivatal feladata egyrészt a központi és helyi jogszabályok alkalmazása és végrehajtása, 

másrészt településünk közéletének szervezése, lakosságunk szolgálata. 

 

Ennek megfelelően a hivatal feladata: 

▪ a képviselő-testület (bizottságok) döntéseinek szakszerű és jogszerű előkészítése, 

▪ a meghozott határozatok önálló és felelős végrehajtása, 

▪ a polgármester és a jegyző feladat- és hatáskörei gyakorlásában való szakirányú és 

technikai közreműködés, 
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▪ a képviselő-testület működésének információs, adminisztrációs (ügyviteli) és technikai 

kiszolgálása és 

▪ a lakosság részére közigazgatási szolgáltatási feladatok ellátása. 

 

A Hivatal működésében a vezetői döntések segítsék elő a létszámmal való hatékonyabb 

gazdálkodást, a működés belső összhangjának megteremtését, a dolgozók differenciáltabb - az 

elvégzett munka eredményességéhez és színvonalához igazodó - elismerését.  

 

Győrszemere, 2021. …………………. 

 

 

 

 Horváth Gyula 

 polgármester 
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8. sz. melléklet – 8. napirendi pont 
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9. sz. melléklet – 9. napirendi pont 
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10. sz. melléklet – 10. napirendi pont 

 

GYŐRSZEMERE ÉS TÉNYŐ TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZELEVEZÉSÉRE, A 

TÉTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSÉRE, KORSZERŰSÍTÉSÉRE 

LÉTREJÖVŐ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS 

<időközi módosításokkal egységes szerkezetben> 

 

amely létrejött: 

Győrszemere Községi Önkormányzat (Székhely: 9121 Győrszemere, Fő u. 20., törzsszáma: 

72776 l, képviseli: Horváth Gyula polgármester) 

Tényő Község Önkormányzata (Székhely: 9111 Tényő, Győri u. 59, törzsszáma: 727859. 

képviseli: Varga Gábor Kálmán polgármester) 

Tét Város Önkormányzata (Székhely: 9100 Tét, Fő u. 88., törzsszáma: 727882. képviseli: 

Bánfi Lajos polgármester) 

Gyömöre Község Önkormányzata (Székhely: 9124 Gyömöre, Rózsa F. u. 9., törzsszáma: 

370378, képviseli: Nagy Beáta polgármester) 

(továbbiakban: Társult Önkormányzatok) között az alulírott helyen és időben az alábbi 

feltételekkel: 

 

1) A társulás létrehozása, típusa 

 

1.1. A Társult Önkormányzatok önkéntes és szabad elhatározásukból, egyenjogúságuk 

tiszteletben tartásával, a kölcsönös előnyök és az arányos teherviselés alapján, 

figyelemmel a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési és Tisztítási Megvalósítási 

Program Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1.2.0/1.F. pályázatára is, a 

Magyaroroszág helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (továbbiakban: 

Mötv.) 87. § alapján társulást hoznak létre. 

1.2. A Társult Önkormányzatok által létrehozott önálló jogi személyiséggel rendelkező 

társulás neve: 

Győrszemere és Tényő települések szennyvízelevezésére, a téti szennyvíztisztító telep 

bővítésére, korszerűsítésére létrejövő Önkormányzati Társulás 

Rövidített neve: GYTTGY Önkormányzati Társulás 

Székhelye: 9121 Győrszemere, Fő u. 20. 

1.3. A felek tudomásul veszik, hogy a társulás létrehozása a helyi Önkormányzat kötelező 

feladat ellátási kötelezettségét nem érinti. 

1.4. A társulás költségvetési felügyeletét a társulási tanács látja el. 

A felügyeleti jog gyakorlása során a társulási tanács a vonatkozó jogszabályok 

figyelembevételével: 

a) ellátja a feladatellátás szakmai irányítását, szervezését, szabályozását, 

b) ellenőrzését, 

c) ellátja a társulás működésével kapcsolatos költségvetési gazdálkodási 

teendőket, 

d) jóváhagyja a társulás szervezeti és működési szabályzatát. 

1.5. A Társult Önkormányzatok által a társulásnak átadott vagyontárgyak megnevezését, 

bruttó és nettó értékét, valamint egyedi azonosításukhoz szükséges információkat - 

amennyiben lesznek ilyen vagyontárgyak- írásban rögzítik a felek. 

1.6. A társult Önkormányzatok a lakosságszámukat a 2009.01.01. napi adatok szerint veszik 

figyelembe: 
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a) Győrszemere  3.122 fő 

b) Tényő   1.566 fő 

c) Tét   4.010 fő 

d) Gyömöre  1.311 fő 

 

2) A társulás által ellátott tevékenység 

 

2.1. A társulás által ellátott feladat szakágazati besorolása: 

841317 Többcélú, fejlesztési projekt igazgatása 

 

A társulás feladata: gazdasági, -pénzügyi, -műszaki ellátást végző szerv. 

A társulás alaptevékenysége: 

a) társult önkormányzatok területén közös beruházásban megvalósuló szennyvíz 

csatorna-hálózat építés, szennyvíztisztító bővítés, szennyvíziszap kezelő építés 

lebonyolítói tevékenységének ellátása, szennyvízgyűjtés, kezelés. 

b) az Önkormányzatok saját tulajdonú vízi-közműveinek működtetése, 

üzemeltetése, 

c) illetve műszak i üzemeltetése átengedett hatáskör útján. 

2.2. A társulás vállalkozási tevékenységet nem végez. 

 

3) A társulási tanács 

 

3.1. A társulás döntéshozó szerve a társulási tanács. 

3.2. A Társult Önkormányzatok megegyeznek abban, hogy a társulási tanácsban a társulás 

tagjait a polgármesterek képviselik. Győrszemere Községi Önkormányzat 4, Tényő 

Község Önkormányzata 3, Tét Város Önkormányzata 2, Gyömöre Község 

Önkormányzata 1 szavazattal rendelkezik. 

3.3. A Társult tagok tudomásul veszik, hogy egyik társulási tag sem rendelkezhet a 

szavazatok több mint a felével. 

 

4) A társulási tanács működése 

 

4.1. A társulási tanács ülésein szavazni személyesen, vagy a társulás tagja által írásban 

meghatalmazott helyettes képviselő útján lehet. 

4.2. A társulási tanács tagjai a képviselő-testületeiknek szükség szerint, de legalább évente 

egy alkalommal kötelesek beszámolni a társulási tanácsban végzett tevékenységükről. 

4.3. A társulás tagja az általa választott képviselőt visszahívhatja, helyette újat delegálhat. 

4.4. A társulási tanács megalakultnak tekinthető, ha 

a) a képviselő-testületek mindegyike jóváhagyta a megállapodást, 

b) a képviselő-testületek mindegyike megválasztotta a képviselőjét, 

c) a társulási tanács alakuló ülése kimondta a megalakulását. 

4.5. A társulási tanács dönt a társulás tagjai által átruházott Önkormányzati feladat- és 

hatáskörökben. 

4.6. A társulási tanács tagjai sorából egy elnököt és egy elnökhelyettest választ. 

4.7. A társulást az elnök képviseli. Az elnök feladatát mindenkor a társulási tanács döntései 

alapján látja el a tanács által megalkotott SZMSZ-szel összhangban. 

4.8. A társulási tanács döntéseit ülésén, határozattal hozza. 
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4.9. A társulási tanács ülését az elnök akadályoztatása esetén az elnökhelyettes hívja össze. 

Az ülést össze kell hívni: 

a) szükség szerint, de évente legalább kettő alkalommal, 

b) a társulási tanács által meghatározott időpontban, 

c) a társulás bármely tagjának - napirendet tartalmazó - indítványára, 

d) felettes szerv kezdeményezésére. 

4.10. Az ülés vezetése az ülés összehívására jogosult személy feladata. 

4.11. A társulási tanács üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet az elnök és a 

társulási tanács által felhatalmazott személy írja alá. A jegyzőkönyvet 15 napon belül 

meg kell küldeni az illetékes Megyei Kormányhivatalnak. 

4.12. A társulási tanács akkor határozatképes, ha legalább a szavazatok több mint felével 

rendelkező képviselő jelen van. A javaslat elfogadásához legalább annyi képviselő igen 

szavazata szükséges, amennyi meghaladja a jelenlévő képviselők szavazatainak több, 

mint a felét. 

4.13. A társulási tanács a részletes működési szabályait a megalakulását követően 30 napon 

belül maga állapítja meg. 

 

5) A társulás finanszírozása 

 

5.1. A Társult Önkormányzatok előírják, hogy a társulási tanácsnak gondoskodnia kell arról, 

hogy a társulás tevékenysége, valamint az ellátott feladat- és nyújtott szolgáltatási 

tevékenysége során biztosítva legyenek a szükséges szakmai, anyagi feltételek. 

5.2. A Társult Önkormányzatok tudomásul veszik, hogy a társulás által ellátandó feladat 

(beruházás) teljesítéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket Győrszemere 

Községi Önkormányzat biztosítja. 

5.3. A felek tudomásul veszik, hogy a beruházás sikeres, megfelelő teljesítése érdekében a 

következő információs feltételeket kötelesek biztosítani: 

a) a Társult Önkormányzatok a társulás számára rendelkezésre bocsátanak minden, 

a tevékenység ellátásához szükséges információt, adatot. 

b) a társulási tanács értesíti az érintett Önkormányzatot minden olyan 

körülményről, tényről, mely a feladat (beruházás) szempontjából jelentős. 

5.4. A Társult Önkormányzatok kikötik, hogy a jelen társulási megállapodásban 

meghatározott beruházást a jogszabályi, illetve egyéb belső szabályozási előírások 

figyelembevételével - a Társult Önkormányzatok utasításának, illetve ha az jogszabályba 

nem ütközik, az Önkormányzatok érdekének megfelelően kell teljesíteni.  

Az önkormányzatok által a fejlesztés, beruházás vonatkozásában vállalt fizetési 

kötelezettség nem teljesítése esetén a társulás székhelye szerinti önkmányzat (a 

továbbiakban: székhely önkormányzat) a fizetési határidőt követő 15. naptól a fizetési 

kötelezettséget nem teljesítő önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott 

felhatalmazás alapján beszedési megbízás benyújtására jogosult. Amennyiben a 

székhely önkormányzat nem tesz eleget a társulás felé vállalt fizetési kötelezettségének, 

úgy a társulási tanács új székhely önkormányzat kijelölésérő dönthet, amelyet egyúttal 

felhatalmaz arra, hogy a korábbi székhely önkormányzat ellen a korábbi székhely 

önkormányzat által a pénzforgalmi szolgáltatójának adott felhatalmazás alapján 

beszedési megbízást nyújtson be. 

 

6) A megállapodás időtartama 
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6.1. A társulást a felek határozatlan időtartamra hozzák létre. 

 

7) A költségekkel kapcsolatos szabályok 

 

7.1. A Társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodásban 

meghatározott beruházás során felmerült költségek finanszírozása a felek társulási 

megállapodásában rögzített kötelező befizetéseiből, az átvett pénzeszközökből, illetve 

pályázati források felhasználásából történik. Az alapítók az évi költségvetési 

rendeleteikben biztosítják a szükséges forrásokat, a társulás tevékenységi körének 

ellátásához, az évenkénti működési költségekhez. 

7.2. A finanszírozás az éves finanszírozási rend alapján történik. 

7.3. A finanszírozást minden teljesített hónapot követő hó 15. napjáig kötelesek megfizetni a 

Társult Önkormányzatok, a társulás bankszámlájára. 

7.4. A Társult Önkormányzatok tudomásul veszik, hogy 

a) a társulás folyamatos feladatellátásához szükséges pénzügyi feltételeket az 

alapító okiratban részletesen meghatározattak szerint biztosítják, 

b) a felújítási és beruházási kiadásokhoz való hozzájárulás mértékéről, az azzal 

kapcsolatban felmerülő, a tulajdonviszonyokkal kapcsolatos kérdésekről a 

társulási tanács dönt, s határoz a beruházással létrejövő vagyon, illetve a 

felújítással megvalósuló vagyonnövekmény tulajdonjogában. 

7.5. Rögzítik a felek, hogy a szennyvízberuházás során megépített (létrejött) vagyontárgyak 

(ideértve a csatornahálózatot, illetve a beruházással létrejött szennyvíztisztító 

bővítményi részt) 2/3-ad illetőségben Győrszemere Községi Önkormányzatának, 1/3-ad 

illetőségben Tényő Község Önkormányzatának a tulajdonába kerül. 

A társult önkormányzatok a tulajdonosi jogokat és kötelezettségeket a társulási tanács 

útján látja el. A vagyont naprakészen nyilván kell tartani, az ehhez szükséges személyi 

és tárgyi feltételeket Győrszemere Községi Önkormányzat biztosítja. 

7.6. Kötelezettséget vállalnak a tag Önkormányzatok arra, hogy a pályázatban szereplő 

díjképzési elvek és díjszintek alkalmazását a projekt megvalósulását követő 30 

/harminc/ évig betartják. 

7.7. A felek megegyeznek abban, hogy a költségeket, illetve a bevételeket a mindenkori 

pénzügyi-számviteli szabályoknak megfelelően kell elszámolni. 

7.8. A felek közötti elszámolásra évente legalább egy alkalommal kerül sor. 

7.9. Az elszámolás részletes rendjét a jelen alapító okirat 1. számú melléklete tartalmazza. 

Rögzítik a felek, hogy Tét Város Önkormányzata és Gyömöre Község Önkormányzata 

pénzbeli hozzájárulás fizetésére a beruházás teljesítése kapcsán nem kötelezhető, csupán 

a fejlesztéssel érintett földterület, illetve felépítmény tulajdonosaiként járulnak hozzá a 

szennyvíz-tisztító létesítmény bővítéséhez. 

 

8) Ellenőrzés 

 

8.1. A társulás tagjai a társulás működését célszerűségi és gazdasági szempontból is 

ellenőrzik. 

8.2. A Társult Önkormányzatok megállapodnak abban, hogy a társulási tanács megtárgyalja 

a működésével kapcsolatos tapasztalatokat, információt szolgáltatva ahhoz, hogy a 

polgármesterek évente egyszer, az elszámoláshoz kapcsolódva beszámolhassanak a 
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képviselő-testületnek a társulás tevékenységéről, pénzügyi helyzetéről, a társulási cél 

megvalósulásáról, valamint az ellenőrzési tapasztalatokról. 

 

9) Egyéb rendelkezések 

 

A társuláshoz való csatlakozás és a társulási megállapodás felmondásának szabályai, az 

elszámolás rendje a társulás megszűnése esetén: 

 

9.1. A felek tudomásul veszik. hogy a társulásban részt vevő képviselő-testületek 

mindegyikének minősített többséggel hozott döntése szükséges: 

a) a jelen megállapodás jóváhagyásához, 

b) a módosításához, 

c) a csatlakozásához, 

d) a megszüntetéséhez, 

e) a megállapodás évközbeni felmondásához. 

9.2. A társulási megállapodást felmondani - tekintettel a megvalósítandó cél jellegére, annak 

jelentős voltára, s a finanszírozáshoz igénybe vett pályázati forrásokra - nem lehet. 

9.3. A társulás tagjai több mint felének minősített többséggel hozott határozatával a naptári 

év utolsó napjával fontos okból kizárhatja a társulásból azt a képviselő-testületet, amely 

a megállapodásban foglalt kötelezettségét (ismételt felhívásra) nem tett eleget. 

9.4. A társulás tagjai a megállapodás módosításáról, megszüntetéséről a kezdeményezés 

megküldésétől számított hatvan napon belül döntenek. 

9.5. A társulás megszűnik: 

a) a társulás valamennyi tagja elhatározta a társulás megszüntetését, 

b) a bíróság jogerős döntése alapján, 

c) a megállapodásban rögzített beruházások teljesítésével. 

9.6. A társulás tagjai a társulás megszűnésekor elszámolnak egymással. 

Amennyiben a társulás a naptári év utolsó napjával szűnik meg, a társulás tagjai 

egymással az év végén szokásos módon számolnak el. 

Amennyiben a társulás nem a naptári év utolsó napjával szűnik meg, a Társult tagok a 

naptári év eltelt, arányos része alapján számolnak el egymással. 

9.7. A társulási megállapodás megszűnése esetén a társulás tagjainak a következő vagyoni 

jogai és kötelezettségei keletkeznek: 

a) a társulási tag köteles az elszámolás eredményeként meghatározott fizetési 

kötelezettsége teljesítésére, illetve jogosult az elszámolási különbözetből eredő 

többlet finanszírozása visszatérítésére, 

b) joga van a társulásban lévő vagyonának tulajdonjogához. 

9.8. A társulás megszűnése esetén a társulás a vagyonát felosztja, s arról a társulás 

megszüntetéséről szóló megállapodás rendelkezik. 
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10) Egyéb szabályok 

 

A felek a megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá 

a testület felhatalmazása (határozata) alapján. A Társulás külső pénzügyi ellenőrzését az 

Állami Számvevőszék látja el. A Társuláshoz való csatlakozást jelen Társulási megállapodás 

kizárja, tekintettel a társulás sajátos, településekhez kötődő feladataira. 

Jelen társulási megállapodás annak törzskönyvi bejegyzés napjától hatályos, egyben azzal 

egyidejűleg a 2010. április 26-án kelt Társulási Megállapodás hatályát veszti. A beruházás 

során létrejött vagyontárgyak az üzemeltetésre történő átadást követően a társulásnál kerülnek 

aktiválásra. 

Jelen társulási megállapodást a társult önkormányzatok az alábbi Képviselő-testületi 

határozatokkal fogadták el: 

• ………………. 

• ………………. 

• ………………. 

• ………………. 

 

Győrszemere, 2021. ………………… 

 

 

 

Győrszemere Községi Önkormányzat 

Horváth Gyula polgármester 

Tényő Község Önkormányzata 

Varga Gábor Kálmán polgármester 

 

 

 

 

Tét Város Önkormányzata 

Bánfi Lajos polgármester 

Gyömöre Község Önkormányzata 

Nagy Beáta polgármester 
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1. számú melléklet 

 

A beruházással kapcsolatos elszámolás rendje 

 

A beruházásokkal kapcsolatos valamennyi költséget Győrszemere Községi Önkormányzat és 

Tényő Község Önkormányzata viseli. Tét Város Önkormányzatát, valamint Gyömöre Község 

Önkormányzatát a beruházásokkal kapcsolatosan fizetési kötelezettség nem terhel. 

A beruházási költségek, hozzájárulások megoszlása: 

- Győrszemere Községi Önkormányzat 2/3 -ad (3122 lakos) 

- Tényő Község Önkormányzata 1/3 - ad (1566 lakos) 

A költség megosztást a felek a 2009. január havi, a KSH által megadott lakosságszám alapján, 

a népességnyilvántartás adatai alapján állapították meg. 

A fenti költségviselési arányt a felek 2010. december 31. napja után felülvizsgálják azzal, 

hogy Tét Város Önkormányzatát illetve Gyömöre Község Önkormányzatát az esetleges 

arányok változása után sem terheli semminemű fizetési kötelezettség. 

A mellékletet, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag írták alá a felek. 

 

Győrszemere, 2021. ………………… 

 

 

 

Győrszemere Községi Önkormányzat 

Horváth Gyula polgármester 

Tényő Község Önkormányzata 

Varga Gábor Kálmán polgármester 

 

 

 

 

Tét Város Önkormányzata 

Bánfi Lajos polgármester 

Gyömöre Község Önkormányzata 

Nagy Beáta polgármester 
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11. sz. melléklet – 12. napirendi pont 
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12. sz. melléklet – 13. napirendi pont 
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13. sz. melléklet – 15. napirendi pont 
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