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NAPIRENDI PONTOK 

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

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. A Győrszemere, külterület 0125/17. és 0125/18. hrsz. belterületbevonása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. A Helyi Sportfejlesztési Koncepció elfogadása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

4. „BM Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 

benyújtása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. A 37/2021. (X. 12.) sz. határozat módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

6. A Győrszemere, külterület 0321/141. hrsz. belterületbevonása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

7. A polgármester 2022. évi illetményének változása 

Előadó: dr. Szalay Péter  – jegyző 

8. A polgármester 2022. évi szabadságtervének elfogadása 

Előadó: dr. Szalay Péter  – jegyző 

9. A 9121 Győrszemere, Iskola utca 2. sz. alatti ingatlan haszonkölcsön szerződése 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

10. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

 

HATÁROZATOK 
 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2022. (I. 25.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2022.01.25. napi testületi ülés napirendi pontjairól 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2022. (I. 25.) sz. 

HATÁROZATA 

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

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2022. (I. 25.) sz. 

HATÁROZATA 

a Győrszemere 0125/17. és 0125/18. hrsz. ingatlan belterületbe vonásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2022. (I. 25.) sz. 

HATÁROZATA 

a Helyi Sportfejlesztési Koncepció elfogadásáról 
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Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2022. (I. 25.) sz. 

HATÁROZATA 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2022. (I. 25.) sz. 

HATÁROZATA 

a 37/2021. (X. 12.) sz. határozat módosításáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2022. (I. 25.) sz. 

HATÁROZATA 

a Győrszemere 0321/141. hrsz. ingatlan belterületbe vonásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2022. (I. 25.) sz. 

HATÁROZATA 

a polgármester 2022. évi illetmény ügyéről 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2022. (I. 25.) sz. 

HATÁROZATA 

a polgármester 2022. évi szabadságáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2022. (I. 25.) sz. 

HATÁROZATA 

a 9121 Győrszemere, Iskola utca 2. sz. alatti ingatlan haszonkölcsön szerződéséről 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén 

 

Az ülés helye: 9121 Győrszemere, Posta utca 5. – Sportcsarnok 

 

Az ülés kezdete: 13:00 óra 

 

Az ülés vége: 16:30 óra 

 

Jelen vannak: 

• Horváth Gyula polgármester 

• Ravazdi Istvánné alpolgármester 

• Horváth Frigyes képviselő 

• Sipőcz Anna Szilvia képviselő 

• Tar Ildikó képviselő 

• Tokovicz Györgyné képviselő 

• Radics Bertalanné képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

• dr. Szalay Péter jegyző 

 

Távollévők: - 

 

Meghívottak: 

• Boros József bizottsági tag 

• Balogh Szilvia (Nostra Casa Kft.) 

 

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 

4/2022. (I. 25.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2022.01.25. napi testületi ülés napirendi pontjairól 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.01.25. napi testületi 

ülésének napirendi pontjai a következőek: 

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

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. A Győrszemere, külterület 0125/17. és 0125/18. hrsz. belterületbevonása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. A Helyi Sportfejlesztési Koncepció elfogadása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

4. „BM Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 

benyújtása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. A 37/2021. (X. 12.) sz. határozat módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

6. A Győrszemere, külterület 0321/141. hrsz. belterületbevonása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

7. A polgármester 2022. évi illetményének változása 

Előadó: dr. Szalay Péter  – jegyző 

8. A polgármester 2022. évi szabadságtervének elfogadása 

Előadó: dr. Szalay Péter  – jegyző 

9. A 9121 Győrszemere, Iskola utca 2. sz. alatti ingatlan haszonkölcsön szerződése 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

10. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

1. NAPIRENDI PONT – A 9121 GYŐRSZEMERE, BELTERÜLET 503/3. HRSZ. INGATLAN 

FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓJA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

2022. december 15-én tartott előadást Balogh Szilvia a Nostra Casa Kft. képviseletében a 

kövecses fejlesztési koncepciójáról. Akkor az a döntés született, hogy gondolja át az 

elképzelését, terveztesse újra a területet és tartson arról egy ismételt előadást előttünk. 

Balogh Szilvia (Nostra Casa Kft.): 

Köszönöm szépen az ismételt lehetőséget, átterveztettem a területet és egy teljesen más 

megközelítésű tervet hoztam Önök elé. Kérem tekintsék meg az előadásomat. 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 
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Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

5/2022. (I. 25.) sz. 

HATÁROZATA 

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

 

I. A Képviselő-testület kijelenti, hogy Balogh Szilvia ügyvezető előadását és az abban 

felvázolt koncepciót megismerte. 

II. A Képviselő-testület a felvázolt koncepcióra az alábbi döntéseket hozza: 

a. Elviekben a terület beépíthetőségétől a Képviselő-testület nem zárkózik el, 

b. A Képviselő-testület a koncepciót elviekben támogatja, felkéri a beruházót a 

részlettervek kidolgozására, és annak későbbi ismertetésére. 

III. A Képviselő-testület kijelenti, hogy jelen döntés egy munkaközi állapot, amelynek 

célja egy elvi döntés meghozatala, fenn tartja a jogát annak, hogy a szükséges 

rendezési terv módosítástól elálljon és a tervezett beruházástól elzárkózzon. 

 

Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 

 

2. NAPIRENDI PONT – A GYŐRSZEMERE, KÜLTERÜLET 0125/17. ÉS 0125/18. HRSZ. 

BELTERÜLETBEVONÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Érkezett egy belterületbevonási kérelem, a rendezési tervünk alapján engedélyezhető, kérem 

annak elbírálását. 

A Képviselő-testület névszerinti szavazással 7 igen, 0 nem és 

0 tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

6/2022. (I. 25.) sz. 

HATÁROZATA 

a Győrszemere 0125/17. és 0125/18. hrsz. ingatlan belterületbe vonásáról 
 

I. A Képviselő-testület a 9121 Győrszemere, 0125/17. és 0125/18. hrsz. ingatlanok 

belterületbe vonása mellett határoz. 

II. A belterületbevonási eljárás során keletkezett költségek a kérelmező 

ingatlantulajdonost terhelik. 

III. A Képviselő-testület felhívja a tulajdonos figyelmét arra, hogy az érintett területen az 

önkormányzat nem tervez szilárd burkolatú utat, illetve közművet kiépíteni. 

Amennyiben ez irányú igénnyel élne, annak költségviselését vállalnia kell. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

3. NAPIRENDI PONT – A HELYI SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ ELFOGADÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Beterjesztésre került a következő időszakra vonatkozó helyi sportfejlesztési koncepció. 

Kérem annak elbírálását. 
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A Képviselő-testület névszerinti szavazással 7 igen, 0 nem és 

0 tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

7/2022. (I. 25.) sz. 

HATÁROZATA 

a Helyi Sportfejlesztési Koncepció elfogadásáról 

 

I. Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a település Helyi 

Sportfejlesztési Koncepcióját az előterjesztés szerinti tartalom mellett jóváhagyja. 

II. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Helyi Sportfejlesztési Koncepció 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

4. NAPIRENDI PONT – „BM ÖNKORMÁNYZATI FELADATELLÁTÁST SZOLGÁLÓ FEJLESZTÉSEK 

TÁMOGATÁSA” CÍMŰ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Kiírták az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázatot, 

amit célszerűnek tartanék beadni a Sportcsarnok felújítására. 85 %-os támogatási intenzitással 

felújíthatnánk a felülvilágítókat, illetve a tető további problémás pontjait. 
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A Képviselő-testület névszerinti szavazással 7 igen, 0 nem és 

0 tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

8/2022. (I. 25.) sz. 

HATÁROZATA 

Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt pályázat benyújtásáról 

 

I. Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete A Magyarország 2022. évi 

központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. 

melléklet szerinti „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” 

elnevezésű pályázat benyújtása mellett dönt. 

II. A támogatási alcím: „3.4. Óvodai, iskolai és utánpótlás sport infrastruktúra-fejlesztés, 

felújítás” 

III. A fejlesztéssel érintett közterület: 9121 Győrszemere, Posta utca 5. (460. hrsz.) 

IV. A projekt költsége: 

 Összeg (bruttó Ft) 

Támogatási kérelem összege 13.481.000 Ft 

Önerő összege 2.379.000 Ft 

Projekt teljes költsége 15.860.000 Ft 

 

V. Az önkormányzat a pályázathoz szükséges - IV. pontban rögzítettek szerinti - önerőt 

és a projekttel kapcsolatos esetleges járulékos költségeket (pl. postadíj, hatósági díjak, 

stb.) az önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére biztosítja. 

VI. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtására és a 

lebonyolításához kapcsolódó jognyilatkozatok megtételére, ide értendő a pályázat 

befogadásához esetlegesen kapcsolódó hiánypótlási eljárás keretein belül tett 

jognyilatkozatok is. 

 

Felelős: polgármester Határidő: 2022. február 4. 

 

5. NAPIRENDI PONT – A 37/2021. (X. 12.) SZ. HATÁROZAT MÓDOSÍTÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

2021. október 12-én bírálta el a Képviselő-testület Dr. Németh Viktor kérelmét, mely 

határozat IV. pontjában településrendezési szerződés megkötési kötelezettség került kikötésre. 

Egyeztettünk a településmérnökünkkel, és ezen beruházás kapcsán nem indokolt a 

településrendezési szerződés megkötése, ezért javaslom ezen pont eltörlését. 
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A Képviselő-testület névszerinti szavazással 7 igen, 0 nem és 

0 tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

9/2022. (I. 25.) sz. 

HATÁROZATA 

a 37/2021. (X. 12.) sz. határozat módosításáról 

 

A Képviselő-testület a 37/2021. (X. 12.) sz. Képviselő-testületi határozat IV. pontját a mai 

nappal hatályon kívül helyezi. 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

6. NAPIRENDI PONT –A GYŐRSZEMERE, KÜLTERÜLET 0321/141. HRSZ. 

BELTERÜLETBEVONÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Érkezett egy belterületbevonási kérelem, a rendezési tervünk alapján engedélyezhető, kérem 

annak elbírálását. 

A Képviselő-testület névszerinti szavazással 7 igen, 0 nem és 

0 tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

10/2022. (I. 25.) sz. 

HATÁROZATA 

a Győrszemere 0321/141. hrsz. ingatlan belterületbe vonásáról 
 

I. A Képviselő-testület a 9121 Győrszemere, 0321/141. hrsz. ingatlan belterületbe 

vonása mellett határoz. 

II. A belterületbevonási eljárás során keletkezett költségek a kérelmező 

ingatlantulajdonost terhelik. 

III. A Képviselő-testület felhívja a tulajdonos figyelmét arra, hogy az érintett területen az 

önkormányzat nem tervez szilárd burkolatú utat, illetve közművet kiépíteni. 

Amennyiben ez irányú igénnyel élne, annak költségviselését vállalnia kell. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

7. NAPIRENDI PONT – A POLGÁRMESTER 2022. ÉVI ILLETMÉNYÉNEK VÁLTOZÁSA 

 

dr. Szalay Péter jegyző: 

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 71. § (4) 

bekezdése rögzíti a polgármesteri illetmény összegét, a (6) bekezdés pedig a költségtérítés 

mértékét. 2022. január 1. napjával megváltozott a jogszabály, aminek következtében a 

polgármesteri illetmény és költségtérítés összege változott. A béremeléshez szükséges anyagi 

forrást a magyar állam biztosítja. 
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A Képviselő-testület névszerinti szavazással 6 igen, 0 nem és 

1 tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2022. (I. 25.) sz. 

HATÁROZATA 

a polgármester 2022. évi illetmény ügyéről 
 

I. A Képviselő-testület tudomásul veszi a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 

2011. évi CLXXXIX. tv. (Mötv.) 71. § 2022. január 1. napi módosítását. 

II. A Képviselő-testület tudomásulveszi, hogy a polgármesteri illetmény összege 2022. 

január 1. napjától bruttó 780.000 Ft, a költségtérítés összege pedig bruttó 117.000 Ft. 

III. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges munkajogi lépések 

megtételére. 

 

Felelős: jegyző Határidő: azonnal 

 

8. NAPIRENDI PONT – A POLGÁRMESTER 2022. ÉVI SZABADSÁGTERVÉNEK ELFOGADÁSA 

 

dr. Szalay Péter jegyző: 

A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 225/C. 

§ (1)-(3) bekezdés alapján a Képviselő-testületnek meg kell állapítania a polgármester éves 

szabadságának mértékét, illetve el kell fogadnia a szabadság ütemezését. 

 
A Képviselő-testület névszerinti szavazással 6 igen, 0 nem és 

1 tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

12/2022. (I. 25.) sz. 

HATÁROZATA 

a polgármester 2022. évi szabadságáról 
 

I. A Képviselő-testület a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. tv. (Kttv.) 

225/C. § (1)-(3) bekezdés alapján az alábbiakat állapítja meg: 

Sorszám Megnevezés Nap 

1 2021. évről áthozott szabadságok 35 

2 2022. évre megállapított szabadság 39 

3 Mindösszesen: 74 

II. A Képviselő-testület a polgármester szabadság ütemezését a COVID-19 járvány 

következtében nem kívánja havi bontásban meghatározni, felhatalmazza a 

polgármestert, hogy szabadságát a feladatok ésszerű ütemezése és ellátása 

függvényében vegye ki. 

III. A Képviselő-testület felhatalmazza a jegyzőt a szükséges munkajogi lépések 

megtételére. 

 

Felelős: jegyző Határidő: azonnal 
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9. NAPIRENDI PONT – A 9121 GYŐRSZEMERE, ISKOLA UTCA 2. SZ. ALATTI INGATLAN

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉSE

Horváth Gyula polgármester: 

A Magyar Vöröskereszt az idei évben megkereste önkormányzatunkat, miszerint Biztos 

Kezdet Gyermekházat szeretne működtetni a településünkön az Iskola utca 2. sz. alatti 

önkormányzati ingatlanban. A tavalyi év során is beszéltünk már erről a kezdeményezésről és 

megállapítottuk egyhangúan, hogy az ötlet támogatandó. A Magyar Vöröskereszt szeretne egy 

pályázatot benyújtani erre a pályázati célra, amihez szükséges egy megállapodást becsatolni. 

Javaslom az előterjesztés szerinti szerződés elfogadását. 

A Képviselő-testület névszerinti szavazással 7 igen, 0 nem és 

0 tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

13/2022. (I. 25.) sz. 

HATÁROZATA 

a 9121 Győrszemere, Iskola utca 2. sz. alatti ingatlan haszonkölcsön szerződéséről 

I. A Képviselő-testület a 9121 Győrszemere, Iskola utca 2. sz. alatti ingatlan

vonatkozásában a haszonkölcsön szerződés tartalmát megismerte, azt az előterjesztés

szerinti tartalom mellett jóváhagyja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

10. 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. 
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GYŐRSZEMERE 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYV 

MELLÉKLETEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. JANUÁR 25. 
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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 

2022. január 25. napján (szerda) 

13:00 órai kezdettel összehívom. 

 

Az ülés helye: GYŐRSZEMERE, POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 9121 Győrszemere, Fő utca 20. 

N A P I R E N D : 

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

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. A Győrszemere, külterület 0125/17. és 0125/18. hrsz. belterületbevonása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. A Helyi Sportfejlesztési Koncepció elfogadása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

4. „BM Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” című pályázat 

benyújtása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. A 37/2021. (X. 12.) sz. határozat módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

6. A Győrszemere, külterület 0321/141. hrsz. belterületbevonása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

7. A polgármester 2022. évi illetményének változása 

Előadó: dr. Szalay Péter  – jegyző 

8. A polgármester 2022. évi szabadságtervének elfogadása 

Előadó: dr. Szalay Péter  – jegyző 

9. A 9121 Győrszemere, Iskola utca 2. sz. alatti ingatlan haszonkölcsön szerződése 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

10. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

Kérem, hogy az ülésen pontosan szíveskedjék megjelenni. 

Győrszemere, 2022. január 19. 

 

 

 Horváth Gyula s.k. 

 polgármester 
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2. sz. melléklet – Jelenléti ív 
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3. sz. melléklet – 1. napirendi pont 

 
 

 



 16 
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4. sz. melléklet – 3. napirendi pont 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

HELYI SPORTFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elfogadva: 

2022. …………….. 
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„A sport az nemcsak testnevelés, hanem a léleknek is a legerőteljesebb és legnemesebb 

nevelőeszköze" 

(Dr. Szent-Györgyi Albert) 

 

A testnevelés és a sport az egyetemes emberi kultúra része, alapvető eszköze a 

személyiségformálásban és a testi képességek fejlesztésének. Az Alaptörvény XX. cikk (2) 

bekezdésében emberi alapjogként rögzíti a rendszeres testedzés biztosításához fűződő 

jogokat. 

 

A sport helye és szerepe 

 

A sportnak helye, szerepe van: 

• az egészségmegőrzésben és a rehabilitáció során, 

• a személyiségformálásban, 

• a mozgáskultúra fejlesztésében, 

• a nemzeti tudat erősítésében, 

• a közösségi magatartás kialakításában, 

• a szabadidő kulturált és hasznos eltöltésében, 

• a szórakozás és szórakoztatás, 

• a nemzeti kapcsolatok felvétele, fejlesztése során és 

• a példamutatásban. 

Ezek mind olyan jellemzői a testkultúrának, melyet az adott körülmények között 

lehetőségeink maximális kihasználásával támogatnunk kell a lakosaink egészségének, fizikai 

állapotuk javítása, szórakozási lehetőségek biztosítása, fejlesztése érdekében. 

A testnevelés, a sport a betegségek megelőzését segíti elő, hozzájárul az élet minőségi és 

mennyiségi tényezőinek megőrzéséhez, javításához. 

 

Az önkormányzat sporttal kapcsolatos feladatai 

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §-a a 

települési önkormányzatok feladatai közé sorolja a sport, ifjúsági ügyeket az egészséges 

életmód segítését célzó szolgáltatásokat. 

A sportról szóló 2004. évi I. törvény 55.§-a az alábbiakban határozza meg, a helyi 

önkormányzatok sporttal kapcsolatos feladatait: 

(1) A települési önkormányzat - figyelemmel a sport hosszú távú fejlesztési koncepciójára -: 

a) meghatározza a helyi sportfejlesztési koncepciót, és gondoskodik annak 

megvalósításáról, 

b) az a) pontban foglalt célkitűzéseivel összhangban együttműködik a helyi 

sportszervezetekkel, sportszövetségekkel, 

c) fenntartja és működteti a tulajdonát képező sportlétesítményeket, 

d) támogatja az iskolai testnevelés és sporttevékenység gyakorlása feltételeinek 

megteremtését. 

(2) A települési önkormányzat az (1) bekezdésben foglaltakon kívül támogatja az iskolai 

sportkörök működéséhez, vagy az ezek feladatait ellátó diáksport-egyesületek feladatainak 

zavartalan ellátásához szükséges feltételek megteremtését. 
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A sportfejlesztési terv alapelvei 

 

A sportfejlesztési terv alapvető célja: 

• a lakosaink egészségének, fizikai állapotának javítása; 

• a szabadidő hasznos eltöltésének és szórakozási lehetőség biztosítása. 

 

Győrszemere Községi Önkormányzat lehetőségei szerint mindent elkövet, hogy a település 

lakosai a sporttal kapcsolatos Alaptörvényben biztosított jogukat minél szélesebb körben 

gyakorolhassák. Ehhez biztosítani kell megfelelő létesítményi feltételeket. 

A település testnevelési és sport feladatait a gyermek és ifjúsági korosztály vonatkozásában a 

nevelési és oktatási intézmények látják el, melyből önkormányzati fenntartású a Győrszemerei 

Óvoda-Bölcsőde. 

A felnőtt lakosság sportolását a helyi civil szervezetek támogatásán keresztül a civil 

szervezetek működéséhez és az önkormányzati tulajdonban lévő sportlétesítmények 

fenntartásához, működéséhez való hozzájárulásával látja el. 

Az önkormányzat a mindenkori költségvetés függvényében törekszik biztosítani a sport és a 

testedzés anyagi támogatását. Az önkormányzat az általa fenntartott nevelési-oktatási 

intézményekben szükség szerint bővíti, fejleszti azokat az anyagi, tárgyi, személyi 

feltételeket, melyek biztosítják a gyermek egészséges testi fejlődését és megalapozzák a 

testnevelés és a sport értékeinek tartós beépülését a gyerekek értékrendjébe. 

Az önkormányzat lehetőségei szerint részt vesz a sport értékeinek terjesztésében, biztosítja a 

feltételeket a lakosság egészségi állapotának megőrzéséhez, javításához, a szabadidő értelmes 

eltöltéséhez. Az oktatásban biztosítani kell a testi és szellemi nevelés arányának 

megteremtését, mivel az ifjúság erkölcsi és fizikai nevelésében a sport szerepe vitathatatlan, 

felnőttek életében is meghatározza az életminőséget. 

 

A sportfejlesztési terv célkitűzései 

 

Az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények felújítása és folyamatos 

karbantartása, s ezáltal a következő célok megvalósítása 

• a települési sport (óvodai, szabadidő) minél szélesebb körű fejlesztése, a támogatási 

feltételek javítása, 

• ösztönözni kell a 6-14 éves korosztály rendszeres foglalkoztatását, törekedni kell arra, 

hogy ez a korosztály aktívan vegyen részt az életkori sajátosságainak megfelelő 

sportfoglalkozásokon, 

• az ifjúság egészséges fejlődése érdekében állóképességük, teherbírásuk életkori 

sajátosságuknak megfelelő fejlesztése, 

• a lakosság szabadidős sporttevékenységének támogatása létesítmény biztosításával 

szervezett sportprogramok szervezésével, 

• a civil szervezetek - az önkormányzat anyagi lehetőségétől függően - támogatása. 

 

Az óvodában folyó sportmunka 

 

Helyzetelemzés: 

Az óvodánkba érkező gyermekek mozgáskultúrája nagyon eltérő, esetenként alacsony szinten 

van. Az egészséges életmódra nevelést, a gyermekek először a rendszeres testnevelésbe 

kapják meg, amely nagyban hozzájárul mozgáskultúrájuk fejlődéséhez, egészség 

megőrzésükhöz, teherbírásuk, állóképességük növeléséhez, a közösségi magatartás 

kialakulásához. 
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A településen óvodai tornaszoba biztosított. Az óvoda sportszerellátottságát az önkormányzat 

az éves költségvetésén keresztül biztosítja. 

Az óvoda udvari játékainak szabvány szerinti pótlása, bővítése saját forrásból, továbbá egyéb 

külső forrásból (pl. pályázat, felajánlás, stb.) biztosítható. Törekedni kell, hogy az óvodában is 

az udvari játékok pótlása és szükség szerinti cseréje megtörténjen. 

 

Az óvodai sport fejlesztése: 

Az egészséges életmód kialakítását, a rendszeres testedzés iránti igény megalapozását, az 

alapvető fizikai képességek és mozgáskészségek fejlesztését, a sportolás megkedveltetését 

már óvodás korban meg kell kezdeni. Ehhez a munkához az alábbi feltételek teljesítésére van 

szükség: 

• folytatni kell az óvodáskorúak rendszeres és teljeskörű egészségügyi szűrését és hozzá 

a korrigáló programot. A hanyag, rossz tartású, lúdtalpas gyermekek szakszerű 

ellátására gyógytestnevelő munkájára van szükség, vagy az óvónők ilyen irányú 

felkészítésére. Az idejében felfedezett rendellenességek ebben a korban gyorsan és 

eredményesen kezelhetőek. 

• hangsúlyt kell fektetni az óvónők rendszeres szakirányú tovabbképzésére, képzésére, 

(gyógytorna, játékos torna, népi játékok, ortopédiai ismeretek) és biztosítani kell az 

ehhez szükséges feltételeket. 

• törekedni kell a sportlétesítmények fejlesztésére, karbantartására, folyamatos 

felújítására. 

• szükséges az óvoda udvari és benti játékeszközök és tornaeszközök állapotának 

rendszeres felülvizsgálata, továbbá az óvodai játékeszközök, udvari játékok 

folyamatos szabványszerinti pótlása, bővítése. 

 

Az általános iskolában folyó sportmunka 

 

Helyzetelemzés: 

Az iskolai testnevelés és a tanórán kívüli iskolai sport a sportmozgalom legfontosabb területe. 

A 6 és 14, valamint 18 év közötti évek a test fejlődése, továbbá az élsportban az utánpótlás 

nevelése szempontjából rendkívül fontos. 

Az iskolai testnevelés személyi és tárgyi feltételei biztosítottak, melynek fejlesztése további 

feladatot jelent. 

 

Az iskolai testnevelés és diáksport fejlesztése 

• Szükséges folyamatosan figyelemmel kísérni az iskolai tornaterem állagát, 

felszereltségét, szükség esetén a lehetőségek figyelembe vételével fejleszteni, bővíteni 

kell. 

• Fokozott figyelmet kell fordítani a tanulók edzettségi állapotának, állóképességének 

ellenőrzésére, fejlesztésére, 

• A tanulókat érdekeltté kell tenni a sportversenyeken való részvételre, hangsúlyozva a 

folyamatos felkészülés és megmérettetés fontosságát. 

• Szükséges a szülők, tanárok, diákok körében egy sportot népszerűsítő tevékenység 

kidolgozása, mely változtatna a testnevelés szükségességének, fontosságának 

megítélésén, az érintettek szemléletén. 

 

Civil szervezetek 
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Helyzetelemzés 

A településen több sportcélú tevékenységet végző civil szervezet működik. Feladatukként 

híven 

ápolja, feleleveníti sporthagyományainkat, szervezi a lakosság szabadidősportját. A civil 

szervezetek több sportágban is képviseltették magukat az évek során. A szervezetek 

működésükben nagy mértékben támaszkodnak az önkormányzat által évenként nyújtott 

támogatásra. 

 

A civil szervezetek főbb célkitűzései a jövőben: 

• Folytatni a versenyszerű szereplést a körzeti labdarúgó és kézilabda bajnokságokban 

• Nagy hangsúlyt fektetni a labdarúgó utánpótlás nevelésre. Korosztályos 

bajnokságokban való indulás (Bozsik Program, stb.) 

• Kézilabda sport szakosztály fejlesztése, népszerűsítése. 

• Sportszakemberek képzésének támogatása 

• Növelni a szakosztályok számát (íjász szakosztály, stb.) 

• Helyi tornák, rendezvények szervezése a lakosság számára 

• Potenciális szponzorok, támogatók felkutatása a településen 

• Meglévő sportlétesítmények fejlesztése, illetve további létesítmények megnyitása, 

működtetése, 

 

A települési sportlétesítmény 

 

Helyzetelemzés 

A településen 1 db óvodai tornaszoba, 1 db iskolai tornaterem (Sportcsarnok), 1 helyen kültéri 

fitnesz eszközök, 2 db füves labdarúgópálya, 3 db műfüves labdarúgópálya, 1 db rekortán ovi 

focipálya található. A községben magántulajdonban lévő sportlétesítmény nincs. 

 

A települési sportlétesítmények fejlesztése 

 

1. Beruházással kapcsolatos tervek 

• Fitneszterem/konditerem kialakítása. 

• Sportcentrum kialakítása, amely több beltéri sportágnak tudna helyt adni (pl. fallabda, 

darts, stb.) 

• KRESZ-pálya kialakítása, 

• Kerékpárutak létesítése, 

 

2. Fejlesztéssel, felújítással kapcsolatos tervek 

Az önkormányzat az óvodai és bölcsődei telephelyeken az udvari játékok és fejlesztő 

eszközök bővítését, fejlesztését tervezi. 

Konkrét célkitűzések: 

• A települési sport (óvodai, iskolai, szabadidő) minél szélesebb körű fejlesztése, 

• a fiatalabb generáció rendszeres foglalkoztatásának ösztönzése, 

• az 1. pontban meghatározott célkitűzések, 

• a lakosság szabadidős sporttevékenységének támogatása újabb létesítmények 

biztosításával, 

• szervezett sportprogramok szervezésével, 

• az önkormányzat tulajdonában lévő sportlétesítmények - különösen ide értve a 

Sportcsarnokot - felújítása és folyamatos karbantartása, 

• csatlakozni egy esetleges jövőben kiépülő kerékpárhálózathoz, 

• labdarúgó utánpótlás nevelés, 
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• sportszakkörök elindítása, kiterjesztése (jóga, zumba, darts, küzdősport, ping-pong 

stb.) 

 

 

 

 

 

Sport és média 

 

A helyi médiának a sporttal kapcsolatos szerepe: 

I. Informálja a lakosságot: 

1. a település sporteseményeiről (rendezvények, versenyeredmények, sportegyesületi 

hírek stb.) a sportolási lehetőségekről 

2. a sport, a rendszeres testedzés fontosságáról, az egészségmegőrzés lehetséges, 

szükséges tennivalóiról. 

II. A civil szervezetek számára lehetőséget biztosít a közszereplésre, eredményeik 

közzétételére, a sportág népszerűsítésére. Az elkövetkezendő időszakban tovább kell 

fejleszteni a sport, a helyi önkormányzat és a média kapcsolatát. Ösztönözni kell a civil 

szervezeteket a híradásra, a média nyújtotta lehetőség kihasználására. 

 

Az Önkormányzat feladata a sportigazgatás területén 

 

1. Együttműködik a települési civil szervezetekkel. 

2. Lehetősége szerint támogatást nyújt a helyi sportélet támogatására. 

3. Segíti a településen élőket a kistérségi sport rendezvényeken való részvételben. 

 

Fejlesztése 

Folyamatosan nyomon követi a település sport életét, annak bővítési és népszerűsítési 

lehetőségét. 

Kiemelt feladatának tekinti a sportlétesítményeinek fejlesztését, karbantartását. 

Az önkormányzat eleget téve a 2004. évi törvény 55. §-ban és a 2011. évi CLXXXIX. törvény 

13. §-ban foglalt kötelezettségének a település testnevelési és sportfeladatokat, illetve 

fejlesztési célkitűzéseiket a fenti koncepció szerint határozza meg. 

 

Győrszemere, 2022. …………… 

 

 

 Horváth Gyula 

 polgármester 
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5. sz. melléklet – 9. napirendi pont 

 

HASZONKÖLCSÖN SZERZŐDÉS 
(ingyenes ingatlanhasználatot biztosító szerződés) 

 
mely létrejött egyrészről Győrszemere Községi Önkormányzat (székhely: 9121 Győrszemere, Fő 
utca 20., e-mail: titkarsag@gyorszemere.hu; képviselője: Horváth Gyula polgármester, törzskönyvi 

azonosító száma: 727761, adószáma: 15727763-2-08), mint haszonkölcsönbe adó (a továbbiakban: 
kölcsönadó) 
 

másrészről Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete (székhelye: 9024 

Győr, Nagy Imre u.28. e-mail: gyormosonsopronmegye@voroskereszt.hu képviselője: Kun Szilvia 
megyei igazgató, nyilvántartási száma: 01-02-0005525, adószáma: 19116873-1-08,), mint 

haszonkölcsönbe vevő (a továbbiakban: kölcsönvevő) között alulírott helyen és időben, a következők 

szerint: 
 

1. Szerződő felek egyezően rögzítik, hogy a kölcsönadó kizárólagos tulajdonát képezi a Győrszemere, 
bellterület 355/2 hrsz-ú, kivett 9121 Győrszemere, Iskola utca 2. megnevezésű, 3.3369 nm 

területű ingatlan. 
 

2. Kölcsönadó az 1. pontban körülírt ingatlant annak minden tartozékával és berendezésével jelen 
haszonkölcsön szerződés létrejöttének napjával haszonkölcsönbe adja, a kölcsönvevő pedig az 

általa megtekintett, ismert állapotában, az ingatlannyilvántartásban rögzített rendeltetésnek 
megfelelő célra haszonkölcsönbe veszi. Kölcsönadó hozzájárul ahhoz, hogy amennyiben az 5. 

pontban ismertetett pályázat feltételei szerinti cél(ok) az ingatlannyilvántartásban rögzített 

rendeltetésnek megfelelő céltól eltérnének, úgy az ingyenes használat joga a kölcsönvevőt 
úgyanúgy megilleti. 

 

3. Kölcsönadó az 1.-2. pontban körülírt ingatlan ingyenes használatának jogát kölcsönvevő számára 

a jelen szerződés 5. pontjában meghatározott finanszírozási időszaka alatt biztosítja, és a felek 
kölcsönös egyetértéssel megállapodnak abban, hogy ezen időtartam alatt jelen szerződés egyikük 

részéről sem mondható fel, azon időtartamot követően azonban bármelyik fél indokolás nélkül 180 

napra felmondhatja. Utóbbi esetben kölcsönvevő jelen szerződés tárgyát – az 5. és 6. pont szerinti 
munkálatok elvégzését követően kialakult – rendeltetésszerű használatra alkalmas állapotban 

köteles kölcsönadó birtokába visszabocsátani. E rendelkezés alkalmazásában rendeltetésszerű 
használat az 5. és 6. pont szerinti munkálatok elvégzését követően kialakult rendeltetés. 

 

4. Kölcsönadó egyidejűleg kijelenti, hogy az 1.-2. pontban körülírt ingatlan per-, teher- és 

igénymentes, azzal kapcsolatban harmadik személynek semmiféle olyan joga nincs, amely 
a kölcsönvevőt az ingatlan használatában akadályozná vagy korlátozná. 

 

5. Kölcsönadó kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy kölcsönvevő az 1. pontban körülírt ingatlanban 

történő Biztos Kezdet Gyerekház működése érdekében a „EFOP-1.4.3-16 pályázat keretében 

fejlesztett Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és költségvetési támogatására” (a 

továbbiakban: „Pályázati felhívás”) pályázatot nyújtson be, valamint ahhoz, hogy annak 

eredményessége esetén – minden további, külön kölcsönadói hozzájárulás nélkül – a pályázatában 

vállalt fejlesztést az ingatlanon/ingatlanban megvalósítsa.  
 

6. Az 5. pontban írt fejlesztés megvalósításán és az azzal összefüggő munkákon kívül kölcsönvevő az 
ingatlanon építési-átalakítási munkálatokat csak a kölcsönadó előzetes írásos hozzájárulása 

alapján végezhet. 

 

7. Jelen haszonkölcsön szerződésben nem szabályozott kérdésekben szerződő felek a Ptk. 

rendelkezéseit, valamint a PÁLYÁZATI KIÍRÁS „EFOP-1.4.3-16 pályázat keretében fejlesztett 

Biztos Kezdet Gyerekházak befogadására és költségvetési támogatására” (a továbbiakban: 

„Pályázati felhívás”) előírásait tekintik irányadónak, azzal, hogy amennyiben a Ptk. és a 

pályázati kiírás szabályai között ellentmondás merülne fel, úgy  
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elsődlegesen a pályázati kiírás szabályai alkalmazandók.  
 

Jelen szerződést a felek alulírott tanúk jelenlétében, egyező akarattal írták alá. 
 

Győrszemere, 2022. ……………….. 
 

 

                                             .                                                     .                        

                                                         kölcsönadó   P.H.                                                    
kölcsönvevő   P.H. 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

1.)                                                         2.) 

                                         .                                                             . 
aláírás                                                     aláírás 

 
                                         .                                                             . 

név                                                          név 
 

                                         .                                                             . 

lakcím                                                      lakcím 
 

 


