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NAPIRENDI PONTOK 

1. Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetése 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. Beszámoló a 2020-2021. évi kulturális tevékenységről 

Előadó: Sipőcz Anna Szilvia – kulturális szakember 

3. 2022. évi programterv 

Előadó: Sipőcz Anna Szilvia – kulturális szakember 

4. A közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló önkormányzati 

rendelet 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020. (VII. 31.) sz. önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

6. A Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 17.) sz. önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

7. Készfizető kezesség vállalása (GYTTGY) 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

8. Beszámításról szóló szerződés (Pannon-Víz Zrt.) 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

9. Beszerzési eljárás eredménye (Rendezési terv felülvizsgálata) 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

10. Településrendezési tervek teljes felülvizsgálata 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

11. A TÁBITA Alapszolgáltatási központ szakmai beszámolója a 2021. évi 

tevékenységéről 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

12. A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

13. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása 

Előadó: dr. Szalay Péter – jegyző 

14. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

RENDELETEK 
 

Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2022. (II. 24.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról 
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Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2022. (II. 25.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési 

Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2022. (II. 28.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020. (VII. 31.) sz. önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2022. (III. 11.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

 

 

HATÁROZATOK 
 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

14/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2022.02.22. napi testületi ülés napirendi pontjairól 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

a Győrszemerei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

a Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde 2022. évi költségvetése 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

17/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2020-2021. évi kulturális tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2022. évi programterv elfogadásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

készfizető kezesség vállalásáról (GYTTGY) 

 

 



 4 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

beszámításról szóló szerződésről (Pannon-Víz Zrt.) 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

21/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

beszerzési eljárás eredményéről (rendezési terv felülvizsgálata) 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

településrendezési tervek teljes felülvizsgálatának elrendelése 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

a TÁBITA Alapszolgáltatási központ 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

25/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

26/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

civil szervezetek támogatásának kifizetéséről 
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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: 18:30 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 

 

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 

14/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2022.02.22. napi testületi ülés napirendi pontjairól 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.02.22. napi testületi 

ülésének napirendi pontjai a következőek: 

1. Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetése 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. Beszámoló a 2020-2021. évi kulturális tevékenységről 

Előadó: Sipőcz Anna Szilvia – kulturális szakember 

3. 2022. évi programterv 

Előadó: Sipőcz Anna Szilvia – kulturális szakember 

4. A közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló önkormányzati 

rendelet 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020. (VII. 31.) sz. önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

6. A Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 17.) sz. önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

7. Készfizető kezesség vállalása (GYTTGY) 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

8. Beszámításról szóló szerződés (Pannon-Víz Zrt.) 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

9. Beszerzési eljárás eredménye (Rendezési terv felülvizsgálata) 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

10. Településrendezési tervek teljes felülvizsgálata 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

11. A TÁBITA Alapszolgáltatási központ szakmai beszámolója a 2021. évi 

tevékenységéről 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

12. A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

13. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása 

Előadó: dr. Szalay Péter – jegyző 

14. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 
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1. NAPIRENDI PONT – AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEINEK 2022. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Kiküldésre került a Képviselő-testület számára a 2022. évi költségvetés tervezete. A tervezet 

tartalmazza a Győrszemerei Polgármesteri Hivatal, a Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde, illetve 

az önkormányzat költségvetését. 

Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megtárgyalását. 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

15/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

a Győrszemerei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetése 

 

A Képviselő-testület a Győrszemerei Polgármesteri Hivatal 2022. évi költségvetését az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

16/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

a Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde 2022. évi költségvetése 

 

A Képviselő-testület a Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde 2022. évi költségvetését az 

előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

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

tartózkodás szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet: 

Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

4/2022. (III. 11.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

 

 

2. NAPIRENDI PONT – BESZÁMOLÓ A 2020-2021. ÉVI KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉGRŐL 

 

Sipőcz Anna Szilvia kulturális szakember: 

Megküldtem a Tisztelt Képviselő-testületnek a tevékenységről szóló beszámolót, kérem 

annak 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 

17/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2020-2021. évi kulturális tevékenységről szóló beszámoló elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület a 2020-2021. évi kulturális tevékenységről szóló beszámolót az 

előterjesztésben foglalt tartalom mellett elfogadja. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

3. NAPIRENDI PONT – 2022. ÉVI PROGRAMTERV 

 

Sipőcz Anna Szilvia kulturális szakember: 

Megküldtem a Tisztelt Képviselő-testületnek a 2022. évi programtervet, kérem annak 

elfogadását. Természetesen a programterv évközben még bővülni fog. 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

18/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2022. évi programterv elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület a 2022. évi programtervet az előterjesztésben foglalt tartalom mellett 

elfogadja. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

4. NAPIRENDI PONT – A KÖZTERÜLETEK FELBONTÁSÁRÓL ÉS A KÖZÚTON FOLYÓ 

MUNKÁKRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Kiküldésre került a rendelet-tervezet. Kérem annak elfogadását. A rendelet elfogadásának a fő 

célja, hogy a korábbi forrásokból megépített úthálózatot és az újonnan kialakított 

útburkolatokat megvédjük az egyre gyakrabban előforduló közműrákötések miatti 

bontásoktól. 

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

tartózkodás szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet: 

Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

1/2022. (II. 24.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról 
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5. NAPIRENDI PONT – A SZOCIÁLIS GONDOSKODÁS HELYI SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ 7/2020. 

(VII. 31.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Kiküldésre került a rendelet-tervezet. Kérem annak elfogadását. 

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

tartózkodás szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet: 

Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

3/2022. (II. 28.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020. (VII. 31.) sz. önkormányzati 

rendelet módosításáról 

 

6. NAPIRENDI PONT – A GYŐRSZEMERE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-

TESTÜLETÉNEK SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 11/2019. (X. 17.) SZ. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Kiküldésre került a rendelet-tervezet. Kérem annak elfogadását. 

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

tartózkodás szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet: 

Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

2/2022. (II. 25.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési 

Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

7. NAPIRENDI PONT – KÉSZFIZETŐ KEZESSÉG VÁLLALÁSA (GYTTGY) 

Horváth Gyula polgármester: 

Korábban már beszéltünk róla, hogy a GYTTGY tevékenysége megszűnt, annak fenntartása 

már nem indokolt, szükséges az önkormányzati társulást megszüntetni. A 

szennyvízberuházásból hátramaradt kötelmeket rendezni kell, ezért ez a napirendi pont a 

következővel szorosan összekapcsolódik. Kérem a testülettől, hogy a kettő napirendi pontot 

egyben tekintse át és ennek ismeretében hozza meg döntését. 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

készfizető kezesség vállalásáról (GYTTGY) 

 

I. A Képviselő-testület az előterjesztés szerinti kezességvállalási szerződést megismerte, 

annak tartalmát jóváhagyja. 

II. A Képviselő-testület a szerződéskötéssel járó közvetlen költségeket az önkormányzat 

2022. évi költségvetése terhére biztosítja. 

III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására abban az 
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esetben, ha az ügyletben érintett másik önkormányzat (Tényő Község 

Önkormányzata) Képviselő-testülete is jóváhagyólag a szerződést elfogadja. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

8. NAPIRENDI PONT – BESZÁMÍTÁSRÓL SZÓLÓ SZERZŐDÉS (PANNON-VÍZ ZRT.) 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Az előző napirendi ponthoz szorosan kapcsolódik ez a szerződés, kérem annak elbírálását. 

 

 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

20/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

beszámításról szóló szerződésről (Pannon-Víz Zrt.) 

 

I. A Képviselő-testület az előterjesztés szerinti beszámításról szóló szerződést 

megismerte, annak tartalmát jóváhagyja. 

II. A Képviselő-testület a szerződéskötéssel járó közvetlen költségeket az önkormányzat 

2022. évi költségvetése terhére biztosítja. 

III. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

9. NAPIRENDI PONT – BESZERZÉSI ELJÁRÁS EREDMÉNYE (RENDEZÉSI TERV 

FELÜLVIZSGÁLATA) 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Lefolytattuk a beszerzési eljárásokat a rendezési terv felülvizsgálatára, 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 

21/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

beszerzési eljárás eredményéről (rendezési terv felülvizsgálata) 

I. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a „Rendezési terv felülvizsgálata” projekt 

keretein belül településmérnök feladatok ellátására beszerzési eljárás került 

lefolytatásra. 

II. A Képviselő-testület kijelenti, hogy a beszerzés tárgya nem közbeszerzésköteles 

beszerzés. 

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

IV. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a felhívásban szereplő határidőig 3 db 

árajánlat érkezett be, amiknek formai vizsgálata megtörtént, mind a három árajánlat 
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érvényes. 

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

bírálati szempontok alapján legkedvezőbb ajánlatot a TALENT_PLAN Kft. 

(székhely: 9023 Győr, Richter János utca 11., adószáma: 10665095-2-08) adta, akit a 

beszerzési eljárás nyerteseként állapít meg. 

VI. A nyertes árajánlat összege: nettó 4.960.000 Ft (bruttó 6.299.200 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: azonnal 

 

10. NAPIRENDI PONT – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK TELJES FELÜLVIZSGÁLATA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Évek óta folyamatos téma a Képviselő-testületi ülésen, hogy a rendezési tervünk elavult, nem 

tud megfelelni a modern kor követelményeinek, nem tudja hatékonyan kezelni a mostani 

építőipari bummot. Eljött a várva várt pillanat, elindíthatjuk a folyamatot. 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

22/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

településrendezési tervek teljes felülvizsgálatának elrendelése 

I. A Képviselő-testület elrendeli Győrszemere településrendezési terveinek teljes 

felülvizsgálatát és aktualizálását, valamint a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 

szerint előírt új tervfajták teljes eljárásban történő elkészítését. 

II. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az eljárás megindítására és az 

eljárás során szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 

 

11. NAPIRENDI PONT – A TÁBITA ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT SZAKMAI BESZÁMOLÓJA 

A 2021. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Megküldésre került a Képviselő-testületnek a TÁBITA Alapszolgáltatási központ szakmai 

beszámolója a 2021. évi tevékenységéről, kérem annak elfogadását. 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

23/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

a TÁBITA Alapszolgáltatási központ 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 
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A Képviselő-testület a TÁBITA Alapszolgáltatási Központ 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalom mellett elfogadja. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

12. NAPIRENDI PONT – A DR. KOVÁCS PÁL KÖNYVTÁR ÉS KÖZÖSSÉGI TÉR 2021. ÉVI 

TEVÉKENYSÉGÉRŐL SZÓLÓ BESZÁMOLÓ 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Megküldésre került a Képviselő-testületnek A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 

2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló, kérem annak elfogadását. 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

24/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2021. évi tevékenységéről szóló beszámoló 

elfogadásáról 

 

A Képviselő-testület a Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2021. évi tevékenységéről 

szóló beszámolót az előterjesztésben foglalt tartalom mellett elfogadja. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

13. NAPIRENDI PONT – SZAVAZATSZÁMLÁLÓ BIZOTTSÁGI TAGOK MEGVÁLASZTÁSA 

 

dr. Szalay Péter jegyző: 

A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (Ve.) 24. § (1) bekezdés alapján a 

szavazatszámláló bizottságok tagjait a szükséges számban a települési önkormányzat 

képviselő-testülete az országgyűlési képviselők általános választásának kitűzését követően, 

legkésőbb a szavazás napja előtti huszadik napon választja meg, személyükre a helyi 

választási iroda vezetője tesz indítványt. A szavazatszámláló bizottság tagjait települési 

szinten kell megválasztani. 
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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 

25/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

a szavazatszámláló bizottság tagjainak megválasztásáról 

 

A Képviselő-testület a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (Ve.) 24. § (1) 

bekezdés alapján az alábbi személyeket választja meg szavazatszámláló bizottság tagjainak: 

Sorszám Név Lakcím 

1 Sági Jánosné  9121 Győrszemere, Új utca 41. 

2 Kerekesné Madi Katalin  9121 Győrszemere, Fő utca 43. 

3 Szöllősi Lászlóné  9121 Győrszemere, Akácfa utca 10. 

4 Ledó Gáborné  9121 Győrszemere, Bakonyér utca 88. 

5 Feketéné Mészáros Andrea  9121 Győrszemere, Hársfa utca 1. 

6 Asbóthné Barabás Erika  9121 Győrszemere, Akácfa utca 19. 

7 Fónadné  Zentai Zsuzsanna   9121 Győrszemere, Győri út 79. 

8 Szakács Balázsné   9121 Győrszemere, Koroncói út 43. 

9 Mészárosné Nagy Henrietta  9121 Győrszemere, Hársfa utca 8. 

10 

Némethné Horváth 

Magdolna  9121 Győrszemere, Koroncói út 6. 

11 Koppányi László Lajosné  9121 Győrszemere, Felpéci út 135. 

12 Takács Ferenc Józsefné  9121 Győrszemere, Felpéci út 96. 

13 Takács Andorné  9121 Győrszemere, Új utca 6. 

14 Bognár Zoltánné  9121 Győrszemere, Új utca 1. 

15 Szabóné Fodor Éva  9121 Győrszemere, Felpéci út 143. 

16 Kovács Katalin  9121 Győrszemere, Tölgyfa utca 17. 

17 Fekete Tímea  9121 Győrszemere, József A.utca 12. 

18 Raff Tamás  9121 Győrszemere, Közép utca 6/A. 

19 Vénecz Tamás  9121 Győrszemere, Tó utca 28. 

20 Debreceni-Gál Katalin  9121 Győrszemere, Tó utca 34. 

 

Felelős: jegyző Határidő: azonnal 

 

14. NAPIRENDI PONT – EGYÉB 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Az Egyebek napirendi pont keretében szeretne valaki valamit megtárgyalni? 

Hozzászólás nem érkezik. 

Horváth Gyula polgármester: 

Én szeretnék kérni a Képviselő-testülettől egy felhatalmazást a korábbi évekhez hasonlóan, 

hogy a költségvetési rendeletben meghatározott civil szervezetek számára nyújtott támogatási 

összegek folyósítását további Képviselő-testületi döntés nélkül elrendelhessem. 
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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 

26/2022. (II. 22.) sz. 

HATÁROZATA 

civil szervezetek támogatásának kifizetéséről 

 

I. A Képviselő-testület a polgármesterre ruházza át hatáskörét, miszerint az 

önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet 11. sz. 

mellékletében rögzített civil szervezetek támogatására beérkezett kérelmeket 

érdemben elbírálja és azok kifizetését engedélyezze. 

II. Jelen határozat kizárólag a 2022. évre megállapított támogatásokra érvényes. 

III. Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester a Képviselő-testületet 

tájékoztatni köteles. 

Felelős: polgármester Határidő: 2022. december 31. 

 

Horváth Gyula polgármester: 

További kérdés, észrevétel hiányában a mai nyílt ülést berekesztem. 
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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. február 22. napján (kedd) 

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. Az önkormányzat és intézményeinek 2022. évi költségvetése 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. Beszámoló a 2020-2021. évi kulturális tevékenységről 

Előadó: Sipőcz Anna Szilvia – kulturális szakember 

3. 2022. évi programterv 

Előadó: Sipőcz Anna Szilvia – kulturális szakember 

4. A közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról szóló önkormányzati 

rendelet 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020. (VII. 31.) sz. önkormányzati 

rendelet módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

6. A Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

működési Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 17.) sz. önkormányzati rendelet 

módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

7. Készfizető kezesség vállalása (GYTTGY) 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

8. Beszámításról szóló szerződés (Pannon-Víz Zrt.) 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

9. Beszerzési eljárás eredménye (Rendezési terv felülvizsgálata) 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

10. Településrendezési tervek teljes felülvizsgálata 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

11. A TÁBITA Alapszolgáltatási központ szakmai beszámolója a 2021. évi 

tevékenységéről 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 
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12. A Dr. Kovács Pál Könyvtár és Közösségi Tér 2021. évi tevékenységéről szóló 

beszámoló 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

13. Szavazatszámláló bizottsági tagok megválasztása 

Előadó: dr. Szalay Péter – jegyző 

14. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

Kérem, hogy az ülésen pontosan szíveskedjék megjelenni. 

 

Győrszemere, 2022. február 14. 

 

 

 Horváth Gyula s.k. 

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

TERVEZET 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (……) sz. 

RENDELETE 

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

I. Az Önkormányzati bevételek és kiadások 

1. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2022. évi költségvetését 765.873.207 Ft 

költségvetési bevételi és kiadási főösszeggel állapítja meg. 

(2) Az önkormányzat költségvetési bevételeinek összege – finanszírozási célú műveletek és 

előző évek pénzmaradványa nélkül – 343.808.363 Ft. 

(3) Az önkormányzat költségvetési kiadásainak összege – finanszírozási célú műveletek 

nélkül és előző évi pénzmaradvány nélkül – 162.886.052 Ft. 

(4) A költségvetési egyenleg belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványának 

igénybevétele 422.064.844 Ft, melyből 

a) a működési célú pénzmaradvány igénybevételének összege 0 Ft. 

b) a felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevételének összege 422.064.844 Ft. 

(5) Finanszírozási célú műveletek bevételeinek összeg 0 Ft 

(6) Finanszírozási célú műveletek kiadásainak összege 180.922.311 Ft 

(7) A képviselő-testület az önkormányzati összevont bevételeket és kiadásokat az 1. 

mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

(8) A képviselő-testület Győrszemere Községi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 2. 

mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

(9) A képviselő-testület a Győrszemerei Polgármesteri Hivatal bevételeit és kiadásait a 3. 

mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

(10) A képviselő-testület a Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde bevételeit és kiadásait a 4. 

mellékletben foglaltak szerint állapítja meg. 

(11) A Képviselő-testület az előirányzat felhasználási ütemtervet a 12. sz. mellékletben 

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

II. Költségvetési bevételek 

2. § (1) A képviselő-testület a működési bevételek összegét 343.808.363 Ft-ban, a 

felhalmozási bevételek összegét pedig 422.064.844 Ft-ban állapítja meg. 

(2) Az önkormányzatot megillető központi támogatásokat jogcímenként a képviselő-testület 

az 5. melléklet alapján hagyja jóvá. 
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III. Költségvetési kiadások 

3. § Az önkormányzat 2022. évi működési költségvetési előirányzatait a képviselő-testület a 

következők szerint határozza meg: 

a) működési kiadások előirányzata összesen: 242.967.192 Ft, ebből: 

aa) személyi jellegű kiadások: 35.475.084 Ft, 

ab) munkáltatót terhelő járulékok: 4.584.942 Ft, 

ac) dologi kiadások: 81.360.550 Ft, 

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai: 14.070.265 Ft, 

ae) egyéb működési célú kiadások: 107.476.351 Ft. 

4. § (1) Az önkormányzat 2022. évi felhalmozási költségvetési előirányzatait a képviselő-

testület a következők szerint határozza meg: 

a) felhalmozási kiadások előirányzata összesen: 341983704 Ft, ebből: 

aa) beruházások előirányzata: 33.415.000 Ft, 

ab) felújítások előirányzata: 308.568.704 Ft, 

(2) A képviselő-testület a beruházásokat feladatonként, címenként a 6. mellékletben foglaltak 

szerint állapítja meg. 

(3) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat címenként a 7. mellékletben foglaltak 

szerint hagyja jóvá. 

(4) A képviselő-testület az Önkormányzat által folyósított ellátásokat a 8. mellékletben 

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

IV. Tartalékok 

5. § (1) A képviselő-testület a 2022. évi költségvetésében 102.476.351 Ft általános tartalékot 

állapít meg. 

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt. 5.000.000 Ft összeget meg 

nem haladó kötelezettségvállalás esetén a polgármester saját hatáskörben dönthet. 

6. § (1) A képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak több éves kihatással járó 

feladata nincs. 

(2) A képviselő-testület megállapítja, hogy a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 

2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Gst.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot 

keletkeztető ügyletekből fennálló 2022. évi kötelezettsége nincs. 

V. Európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt és közvetett támogatások 

7. § Elkülönítetten az európai uniós forrásból megvalósuló program, projekt nincs az 

Önkormányzatnak, ezért az erre vonatkozó melléklet nem szerepel a rendeletben. 

8. § Az önkormányzat 2022. évi költségvetése közvetett támogatásokat nem biztosít. 
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VI. Költségvetési létszámkeret 

9. § (1) A képviselő-testület az éves létszám keretet a 9. mellékletben foglaltak szerint hagyja 

jóvá. 

(2) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak éves létszám keretét a 10. mellékletben 

foglaltak szerint hagyja jóvá. 

VII. A költségvetés végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok 

10. § (1) A költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos 

feladatok ellátásáért a jegyző a felelős. 

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás 

szabályszerűségéért a polgármester felelős. 

11. § Az önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások 

módosításáról, a kiadási és bevételi előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-

testület dönt. 5.000.000 Ft összeget meg nem haladó kötelezettségvállalás esetén a 

polgármester saját hatáskörben dönthet. 

12. § (1) A képviselő-testület a társadalmi önszervezendő közösségek részére pénzbeli 

támogatást nyújt a 11. sz. melléklet szerint. 

(2) Az Önkormányzat által folyamatosan támogatott szervezetek kötelesek külön rendeletben 

előírt módon elszámolni a részükre biztosított támogatás felhasználásáról. A támogatás több 

ütemben történő folyósítása esetén a támogatott részszámadásra és végszámadásra köteles. A 

következő ütem folyósítása csak az előző ütem cél jellegű felhasználását igazoló 

részszámadás teljesítését követően történhet. A támogatás csak a támogatási szerződés 

megkötését követően nyújtható. A támogatási szerződésben meg kell határozni a támogatás 

célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség rész és véghatáridejét. 

VIII. A gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályok 

13. § (1) Az önkormányzati támogatási igénnyel járó pályázatok benyújtásához a képviselő-

testület előzetes engedélye szükséges. Az olyan pályázatok benyújtására, melyek saját forrást 

nem igényelnek, vagy a szükséges saját forrás rendelkezésre áll, de a következő évekre 

költségvetési kihatással járnak, a polgármester előzetes engedélye alapján kerülhet sor. 

(2) Az önkormányzati pályázatokról, és azok önrészének mértékéről a képviselő-testület dönt. 

IX. Finanszírozási célú műveletekkel kapcsolatos szabályok 

14. § (1) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-

testület kizárólagos hatásköre. 

(2) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére 10.000.000 Ft összeghatárig a 

polgármester jogosult, ezt meghaladó összegről a Képviselő-testület jogosult dönteni. A betét 

elhelyezésről a polgármester a betét elhelyezését követő testületi-ülésen tájékoztatni köteles a 

testületet. 

(3) A szabad pénzeszközként lekötött betét visszavonására 10.000.000 forint értékhatárig 

jogosult a polgármester, a visszavonásról következő képviselő-testületi ülésen köteles 

tájékoztatást adni. 
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X. A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése 

15. § (1) Az önkormányzat ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, 

melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. 

(2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzés kialakításáról megbízás útján gondoskodik. A 

megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni. 

XI. Átmeneti, záró rendelkezések 

16. § Az átmeneti időszakban beszedett bevételek, teljesített kiadások a költségvetési 

rendeletbe beépültek. 

17. § Ez a rendelet a kihirdetését követő nap lép hatályba, rendelkezéseit a 2022. évi 

költségvetés végrehajtása során 2022. január 1. napjától alkalmazni kell. 

Győrszemere, 2022. február 22. 

 

 

dr. Szalay Péter 

jegyző 

Horváth Gyula 

polgármester 
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4. sz. melléklet – 2. napirendi pont 
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5. sz. melléklet – 3. napirendi pont 

2022 év tervezett programjai: 

Dátum Rendezvény Közreműködő Helyszín 
Március 4. 
17-19 óra 

Egészséges 
életmód előadás- 
A fogyás 

Sövegesné 
Szeghalmi Éva 

Faludy György 
Közösségi Ház 

Március 8. 
16.30-19.30 óra 

Kenyérsütő 
workshop 

Inokay Lívia Faludy György 
Közösségi Ház 

Március 18. 
18 óra 

Előadás-Március 
15. ? 

Nagy Róbert Faludy György 
Közösségi Ház 

Március 19. 
9.30-17 

Családállítás Lőrincz Ági Faludy György 
Közösségi Ház 

Március 22. 
17-19 óra 

Egészséges 
életmód előadás- 
Kismamáknak 

Pigler Gréti Faludy György 
Közösségi Ház 

Március 26.  
9-12 óra 

Stresszkezelés  
workshop 

Lőrincz Ági Faludy György 
Közösségi Ház 

Március 29. 
16.30-19.30 óra 

Kenyérsütő 
workshop 

Inokay Lívia Faludy György 
Közösségi Ház 

Március 7, 21, 28. 
17.30-20 óra 

Kommunikációs 
tanfolyam 

Lőrincz Ági Faludy György 
Közösségi Ház 

Április 1. Kertbarát Kör- 
Nyílt Nap 

Finta Csaba Faludy György 
Közösségi Ház 

Április 2. 
 

Anyáknapi 
fotózás 

Pongrácz Alíz Faludy György 
Közösségi Ház 

Április 6. 
16.30-19.30 

Kenyérsütő 
workshop 

Inokay Lívia Faludy György 
Közösségi Ház 

Április 9. 
9-13 

Húsvéti Családi 
Nap 

Bodóné Patyi 
Lívia, Jakab Anita 

Faludy György 
Közösségi Ház 

Április 16. 
9.30-17 

Családállítás Lőrincz Ági Faludy György 
Közösségi Ház 

Április 23, 30. 
9-16 óra 

Természetjáró 
tanfolyam 

Lehner Gyula 
Turista Egyesület 

Faludy György 
Közösségi Ház 

Május 6. 
17.30-20.30 

Önegyüttérzés 
Workshop 

Lőrincz Ági Faludy György 
Közösségi Ház 

Május 7. 
16.30-19.30 

Kenyérsütő 
workshop 

Inokay Lívia Faludy György 
Közösségi Ház 

Május 14-15. 
9-16 óra 

Önbizalomfejlesz
tő tréning 2 
napos 

Lőrincz Ági Faludy György 
Közösségi Ház 

Május 21. 
14-20 óra 

Roma Kulturális 
Nap 

Horváth Gyula 
Sipőcz Szilvi 

Falu/Hivatal 
előtt 

Május 28. 
17 óra 

Gyereknapi 
bábszínház 

Lehner Gyula 
Turista Egyesület 

Faludy György 
Közösségi Ház 

Május 28. 
9.30-17 

Családállítás Lőrincz Ági Faludy György 
Közösségi Ház 

Június 11. Családállítás Lőrincz Ági Faludy György 
Közösségi Ház 

Június 24. Szent Iván éji  Falu? 
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filmvetítés 

Június 23, 30. 
 

Kézműves 
Csütörtök 

Sipőcz Szilvi Faludy György 
Közösségi Ház 

Július 9. Családállítás Lőrincz Ági Faludy György 
Közösségi Ház 

Július 7,14,21,28. Kézműves 
Csütörtök 

Sipőcz Szilvi Faludy György 
Közösségi Ház 

Augusztus 6. Családállítás Lőrincz Ági Faludy György 
Közösségi Ház 

Augusztus 25. Kézműves 
Csütörtök 

Sipőcz Szilvi Faludy György 
Közösségi Ház 

Szeptember 3. Családállítás Lőrincz Ági Faludy György 
Közösségi Ház 

Szeptember 10. 
10 óra 

Néptánc 
gyerekeknek 

Delbóné Krisztina Faludy György 
Közösségi Ház 

Szeptember 24. Szüreti nap Horváth Gyula 
Sipőcz Szilvi 

Faludy György 
Közösségi Ház 

Október 31. 
17 óra 

Halloweeni party Sipőcz Szilvi Faludy György 
Közösségi Ház 

November 12. 16 
óra 

Márton Nap Sipőcz Szilvi Faludy György 
Közösségi Ház 

November 26. Adventi 
koszorúkészítés 

Sipőcz Szilvi Nagyszentpál 
Tündértó 
faház 

December 3. 
15 óra 

Mikulás 
ünnepség 

Könyvtár Faludy György 
Közösségi Ház 

December 4. 
9-12 óra 

Termelői piac és 
karácsonyi vásár 

Jakab Anita Faludy György 
Közösségi Ház 

December 12. Karácsonyi 
mézeskalács-
díszítés 

Sipőcz Szilvi Faludy György 
Közösségi Ház 

 

2022-ben tervezett programok, amelyeknek nincs még időpontja: 

• Borbély Zoltán helyi fotós kiállítása 

• Nemezelés szakkör alkotásainak kiállítása 

• Rideg Szabolcs helyi lakos gitár koncertje 

• Március 21 után az Örömtánc heti folytatása 

• Kerekasztal beszélgetés havonta/kéthavonta változatos témákkal 

• Pongrácz Alíz karácsonyi fotózás 

• Téli esték előadássorozat 

• Kertbarát kör előadása 

• Erlitz Anita református lelkész pszichodráma csoport indítása fiataloknak 

• Horváth Márk HEP mentor foglalkozása: 3 D nyomtatás világa címmel 

• Közös túrák szervezése a Lehner Gyula Turista Egyesülettel 
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6. sz. melléklet – 4. napirendi pont 

TERVEZET 

Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (……) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a közterületek felbontásáról és a közúton folyó munkákról 

 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) 

bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében kapott felhatalmazás alapján továbbá az 

épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 54. § (5) 

bekezdésében alapján az alábbi rendeletet alkotja: 

 

1. A rendelet hatálya 

 

1. § (1) A rendelet területi hatálya kiterjed Győrszemere közigazgatási területén lévő, 

önkormányzati tulajdonban álló közterületekre; valamint a közúti közlekedésről szóló 1988. 

évi I. törvény 33. § (1) bekezdésének bb) alpontja szerinti járdákra. 

 

(2) A rendelet személyi hatálya kiterjed azon természetes és jogi személyre, valamint jogi 

személyiség nélküli szervezetre, aki, illetve amely közúton folyó munkát végez. 

 

2. Értelmező rendelkezések 

 

2. § E rendelet alkalmazása szempontjából: 

(1) Burkolat: a gyalogos- és járműforgalom céljára szolgáló közterületek szilárd, kavicsozott, 

salakozott, vagy egyéb anyagból készített fedőrétege, valamint a zöldterületek gyep- és 

virágágyai, cserjés-fás területei. 

(2) Közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. 

törvény (a továbbiakban: Építésügyi tv.) 2. § 13. pontja szerinti, közhasználatra szolgáló, 

minden olyan, önkormányzati tulajdonban álló földterület, amelyet az ingatlan-nyilvántartás 

ekként tart nyilván, beleértve az ingatlan-nyilvántartásban önkormányzati tulajdonként 

nyilvántartott földrészlet közhasználatra szolgáló részét, valamint a közutakat. 

(3) Közúton folyó munkák: mindazok az út-, járda-, közműépítések, fenntartási, karbantartási 

és hibaelhárítási munkák, felújítások, amelyek a (2) bekezdésben meghatározott területeken 

folynak és a közlekedés feltételeit befolyásolják vagy a burkolat felbontásával járnak. 

(4) Beruházó: a lefektetett közmű tulajdonjogával rendelkező gazdálkodó szervezet. 

 

3. Közmű-koordináció 

 

3. § (1) A közterületen elhelyezett közművek, elektromos és hírközlési hálózatok kezelői 

Győrszemere Községi Önkormányzatának (továbbiakban: Önkormányzat) felkérésére 

kötelesek tájékoztatást adni rövid- (1 éves) és középtávú (5 éves) út- és közműhálózat-

fejlesztési, korszerűsítési, valamint felújítási terveikről. 

(2) A közterületen elhelyezett közművek, elektromos és hírközlési hálózatok kezelői a 

közútkezelő felhívását követő 30 napon belül kötelesek a következő egy és öt évre vonatkozó 

közterület-bontási tervüket negyedéves, illetve éves ütemezésben az Önkormányzatnak 

benyújtani. 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00#CA32@BE1@POA
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00#CA32@BE1@POA
https://njt.hu/jogszabaly/1988-1-00-00#SZ33@BE1@APBB
https://njt.hu/jogszabaly/1988-1-00-00#SZ33@BE1@APBB
https://njt.hu/jogszabaly/1997-78-00-00#SZ2@PO13
https://njt.hu/jogszabaly/1997-78-00-00#SZ2@PO13
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/555664#SZ2@BE2


 43 

(3) Az állami közutak kezelője és az Önkormányzat terveinek egyeztetése céljából a 

közterület-bontási terveknek a nem önkormányzati tulajdonú közterületeket - településen 

átvezető országos utakat - érintő bontási igényeket is tartalmaznia kell. 

(4) Nem kell rövid távú közterület-bontási tervet benyújtani a közmű-, elektromos és 

hírközlési hálózatra történő rákötéshez, illetve a legfeljebb két ingatlant ellátó, az utcai 

telekhatárral azonos hosszban megépíthető út- és közműépítéshez. 

 

4. Közműnyilvántartás 

 

4. § (1) A közterületbontás során feltárt, illetve a közműépítés során létesített vezetéket a 

beruházónak be kell méretni és a bemérési helyszínrajz 1-1 példányát a Polgármesteri 

Hivatalban le kell adnia. 

(2) A bemérés megtörténtéig a munkaárok nem temethető vissza. 

(3) A bemérés költségei az engedélyest terhelik. 

 

5. Közterület-bontási engedély 

 

5. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában álló közút, közterület felbontása - függetlenül annak 

burkolatától - csak hatósági döntéssel meghozott, végleges közterület-bontási engedély (a 

továbbiakban: közterület-bontási engedély) valamint - amennyiben az díjköteles - az abban 

foglalt közterület-bontási díj megfizetését igazoló irat birtokában lehetséges. 

(2) A közterület-bontási engedély nem mentesíti az igénybe vevőt a tevékenység 

folytatásához, létesítmény, berendezés, építmény, szerkezet elhelyezéséhez szükséges 

hatósági és egyéb engedély, hozzájárulás beszerzési kötelezettsége, valamint egyéb 

szervekkel, személyekkel való egyeztetési kötelezettség teljesítése alól. 

 

6. § (1) Olyan új burkolat esetén, amely teljes körű (pályaszerkezet-felújítással történő) 

átépítéssel készült, az új burkolat elkészültétől számított 10 éven belül közterület-bontási 

engedély nem adható. 

(2) Olyan új burkolat esetén, amely nem teljes körű (pl.: felületzárás, szőnyegezés) átépítéssel 

készült, az új burkolat elkészültétől számított 5 éven belül közterület-bontási engedély nem 

adható. 

(3) Amennyiben „vis maior” helyzet megszüntetése vagy váratlan közterületbontás miatt 10 

éven belül kerül sor olyan burkolat felbontására, amely teljes körű (pályaszerkezet-felújítással 

történő) átépítéssel készült el, haladéktalanul a rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott 

értékcsökkentési díjat kell megfizetni az önkormányzat részére az önkormányzati beruházás 

kivételével. 

(4) Amennyiben „vis maior” helyzet megszüntetése vagy váratlan közterületbontás miatt 5 

éven belül kerül sor olyan burkolat felbontására, amely nem teljes körű (pl.: felületzárás, 

szőnyegezés) átépítéssel készült el, haladéktalanul a rendelet 2. sz. mellékletében 

meghatározott értékcsökkentési díjat kell megfizetni az önkormányzat részére az 

önkormányzati beruházás kivételével. 

(5) Az új burkolat elkészültétől számított 5 éven belüli felbontás esetén a helyreállítási 

kötelezettségeket a 13. § tartalmazza. 

 

6. A közterület-bontási engedély iránti eljárás 

 

7. § (1) A közterület-bontási engedély iránti eljárás önkormányzati hatósági ügy, mely 

kérelemre indul. Az engedélyezéssel kapcsolatos elsőfokú eljárás a polgármester hatáskörébe 
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tartozik, aki a hatáskör gyakorlása során a közigazgatási hatósági eljárás szabályai szerint jár 

el. 

(2) Közterület-bontási engedély kiadását kérelem benyújtásával kell kezdeményezni. A 

kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal kell benyújtani a Polgármesteri 

Hivatalban. 

(3) A kérelmezőnek, lebonyolítónak, (rész)tulajdonosnak, vagy a kivitelezőnek nem lehet 

közterület-bontási, közterület-használati díj meg nem fizetése miatti vagy helyi adó tartozása 

és közterületet erre vonatkozó engedély nélkül nem használhat. 

(4) A kérelem benyújtása a közterület-bontás megkezdésére nem jogosít. 

 

8. § (1) A kérelemnek tartalmaznia kell a jelen rendelet 3. mellékletét képező 

formanyomtatvány szerinti adatokat, emellett szilárd burkolat bontása esetén a kérelemben 

rögzíteni kell: 

a) a bontásért felelős személy nevét, címét, 

b) a helyreállításért felelős személy nevét, szakképesítését, kamarai nyilvántartási 

számát, azzal, hogy az aszfaltburkolat készítőjének a bontási kérelmen igazolnia kell 

a helyreállítás megrendelésének tényét és a vállalt teljesítési határidőt. 

(2) A közterület-bontási kérelemhez csatolni kell: 

a) jogi személy esetében: azonosító adatait igazoló dokumentumokat (kivonat a szervezet 

nyilvántartott adatairól, létesítő okirat, bírósági bejegyzés másolatának becsatolásával, 

lekérdezés a civil szervezetek jegyzékéből, cégjegyzékből), továbbá amennyiben nem 

a képviseletre jogosult jár el, akkor teljes bizonyító erejű meghatalmazást, 

b) a részletes kiviteli tervet, mely tartalmazza: 

- a felbontás módját, 

- a felbontásnál használatos technológia bemutatását és az alkalmazandó gépek 

leírását, 

- a felbontás térbeli és időbeli ütemezését, 

- a helyreállítás módját, 

- a helyreállításnál alkalmazandó technológia leírását és az anyagok megnevezését, 

azok tömörítésének, szerkezeti vastagságának mértékét; 

c) amennyiben azt közlekedés-biztonsági szempontok szükségessé teszik, 

forgalomterelési és/vagy forgalomkorlátozási tervet. 

(3) A bontási tevékenység volumenére/paramétereire tekintettel az engedélyező egyéb 

dokumentumok benyújtását is előírhatja az engedélyezési eljárás során. 

(4) Az adatvédelemhez kapcsolódó tájékoztató az Önkormányzat hivatalos honlapján kerül 

közzétételre. 

(5) Ha az azonnali beavatkozást igénylő hibaelhárítás közterület felbontással jár, a közterület-

bontási engedély kiadását a Polgármesteri Hivatal hivatalos elerhetőségén haladéktalanul 

kezdeményezni kell, ugyanakkor a kérelmezőnek az élet- és vagyonbiztonság érdekében 

szükséges intézkedéseket azonnal meg kell tennie. 

(6) Hibaelhárítás esetén a végleges helyreállításnak 7 napon belül meg kell történnie; mely 

esetben a bontás miatti igénybevétel díjmentes. 

 

7. A közterület-bontási engedély kiadásának korlátai 

 

9. § (1) A közterület-bontási engedély kiadása a november 15-től március 1-ig terjedő 

időszakra megtagadható, ha valószínű, hogy a burkolat helyreállítása az időjárás miatt nem 

biztosítható. 

(2) Újabb közterület-bontási engedély kiadása megtagadható: 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/555664#ME1
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a) ha a kivitelező nem megfelelő ütemben végzi munkáját, mindaddig, míg a 

folyamatban lévő munkák üteme a kívánt mértéket el nem éri; 

b) ha a kivitelezőnek elmaradása van a munkaterületek helyreállításában (betemetés, 

betonozás, aszfaltozás, füvesítés stb.), mindaddig, míg a munkaterületeket helyre nem 

állítja; 

c) ha a kivitelező a közútkezelő részéről felszólítást kapott valamely korábbi, vagy 

jelenleg folyamatban lévő munkája helyreállítására, ismételt helyreállítására, 

javítására, a munkaterület biztosítására vagy egyéb hiányosságának pótlására 

vonatkozóan, mindaddig, míg a felszólításban előírtakat maradéktalanul nem teljesíti; 

d) ha a kivitelező engedély nélkül veszi igénybe a közterületet, mindaddig, míg az 

engedély nélküli közterület-használat fennáll; 

e) ha a kivitelező korábbi munkaterületén a garanciális felülvizsgálat hiányosságot tárt 

fel, mindaddig, míg a hiányosságot nem pótolja; 

f) ha a kivitelezőnek a 7. § (3) bekezdése szerinti adó- vagy díjhátraléka áll fenn, 

mindaddig, míg a tartozást ki nem egyenlíti. 

 

8. A közterület bontására vonatkozó egyéb előírások 

 

10. § (1) A település lakott területén zajjal járó bontási munkálatok 22 órától reggel 06 óráig 

nem végezhetők. Kivételek azok a rendkívüli munkák, amelyek végzését közérdekből a 

nappali órákig elhalasztani nem lehet. 

(2) Az engedélyes köteles a bontási munkák megkezdése előtt 8 nappal értesíteni az érintett 

terület lakóit a felbontás kezdésének és a helyreállítás befejezésének időpontjáról. Az értesítés 

elmulasztása esetén a szolgáltatás és ellátás akadályoztatásából származó károk megfizetése 

az engedélyest terheli. A munkálatok időtartamára az engedélyes minden esetben köteles az 

érintett telkek, épületek megközelítését ideiglenes átjáró (híd-provizórium) építésével 

biztosítani. 

(3) Ha a szemétfuvarozó jármű a közterületbontás miatt 30 méternél távolabb képes csak 

megállni az ingatlan bejáratától, úgy a munkálatokat végző szerv, vagy személy köteles 

gondoskodni a tartályok kiszállításáról. 

(4) Az engedélyes köteles a munkálatok tartama alatt a víz akadálytalan lefolyását biztosítani, 

a sár és egyéb szennyeződés eltakarítását elvégezni. 

(5) A munkaárok végpontjain tájékoztató táblán jelölni kell a kivitelező és a beruházó adatait, 

valamint a helyreállítás befejezési határidejét. 

 

9. A közterület helyreállítására vonatkozó előírások 

 

11. § (1) Az út gyalogos- és járműforgalmát a lehetőség határain belül zavartalanul fenn kell 

tartani. Ennek érdekében a munkahelyet az út szélességében minél keskenyebb sávban kell 

igénybe venni. 

(2) A bontás a nyitandó árok vagy munkagödör szélességi méretével azonos szélességben 

történhet. Az árokkiemelés, közműépítés, földvisszatöltés után a burkolaton további bontást 

kell végezni azért, hogy a munkaárok, a burkolatalap és az aszfaltburkolat munkahézaga ne 

essen egy keresztmetszetbe. E célból az ún. átlapolásos technikát kell alkalmazni, vagyis az 

aszfaltburkolaton, szükség esetén a burkolatalapon is 50-50 cm szélességű további bontást 

kell végezni a munkaárok mindkét oldalán a rétegek számától függően, hogy a függőleges 

hézagok vízszintes eltolása biztosított legyen. 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/555664#SZ9@BE3
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(3) Utak esetében hosszirányú bontásnál legalább 2,5 m-es forgalmi sávszélességet kell 

helyreállítani 50-50 cm-es átlapolással, úgy, hogy az új aszfaltsáv a közelebbi útszegéllyel is 

érintkezzen. 

(4) Utak esetében keresztirányú bontásnál legalább a munkagödör sávszélességét kell 

helyreállítani a burkolat teljes szélességében 50-50 cm-es átlapolással oly módon, hogy 

legfeljebb kettő csatlakozási él alakítható ki. 

(5) Az ideiglenes helyreállítást hidegen bedolgozható aszfaltanyaggal, fóliás betonnal, a 

kőburkolat szakszerű helyreállításával vagy az erre a célra gyártott betonlapokkal kell 

elvégezni. Az engedélyesnek az ideiglenesen helyreállított burkolatot a végleges 

helyreállításig közlekedésre alkalmas, biztonságos állapotban kell tartania. 

 

12. § (1) A burkolat végleges helyreállításáig az engedélyes köteles a felbontott helyet 

karbantartani, a felbontott és újrahasznosítható anyagokat gondosan megtisztítva 

szétválogatni és a burkolóanyagot idomba rakni úgy, hogy a közlekedést ne zavarja. 

Amennyiben a bontási anyag tárolása a közlekedés zavarása nélkül nem oldható meg, az 

engedélyes köteles azt azonnal elszállítani. 

(2) A helyreállításhoz fel nem használható, de újrahasznosítható burkolókövet, szegélykövet, 

egyéb úttartozékot megtisztítva az Önkormányzat telephelyére kell szállítani. 

(3) A közterülettel határos ingatlanok beépítése során megrongálódott burkolat teljes 

felújítása is elrendelhető, ha az a funkciónak nem megfelelő használatra vezethető vissza (pl.: 

járdán átvezetett tehergépkocsi-forgalom). 

(4) Aszfaltburkolatú járdák és utak esetében a véglegesen helyreállított burkolaton 

közműbontásból eredő sávok nem maradhatnak, a burkolaton legfeljebb egy hosszirányú 

csatlakozás (hosszvarrat) képzésével történhet a helyreállítás. 

(5) Burkolatépítés vagy helyreállítás esetén az aknák, szekrények és egyéb szerelvények 

közúton való elhelyezését az aszfaltozás előtt el kell végezni. 

(6) Aszfaltburkolatú utak esetén a korábbival megegyező, vagy annál magasabb egyenértékű 

aszfaltminőségben és szemszerkezettel történhet a helyreállítás. Az aszfaltjárdák esetén az 

alkalmazható kopóburkolat szemszerkezetében 5 mm-nél nagyobb szemcsenagyság nem 

lehet. 

 

13. § (1) Az új burkolat elkészültétől számított 10 éven belüli felbontás esetén az alábbi 

helyreállítási kötelezettségek érvényesek: 

a) ha az út, járda vagy kerékpárút teljes körű (pályaszerkezet-felújítással történő) 

átépítéssel készült el és az új burkolat hosszirányú nyomvonalas közműépítés miatt 

felbontásra kerül, akkor az utat, járdát vagy kerékpárutat - a foltszerű hiba- és 

veszélyelhárítási munkák kivételével - teljes szélességében és teljes pályaszerkezetben 

újra kell építeni; 

b) ha az út, járda vagy kerékpárút felújítása nem teljes körű átépítéssel készült (pl.: 

felületzárás, szőnyegezés) és az új burkolat hosszirányú nyomvonalas közműépítés 

miatt felbontásra kerül, akkor az utat, járdát vagy kerékpárutat mindazon 

munkanemekkel kell helyreállítani, melyekre a felújítás során sor került, ez esetben a 

helyreállítás szélessége járda és kerékpárút esetében teljes szélesség, út esetében pedig 

a felújítás szélessége, de legalább 2,5 m-es sávszélesség, ekkor a közelebbi útszegélyt 

is érinteni kell. 

c) ha az út, járda vagy kerékpárút keresztirányú nyomvonallal kerül felbontásra, akkor a 

nyomvonalas helyreállítás után út, járda vagy kerékpárút burkolatát a bontás szélétől 

számított legalább 2,5-2,5 méter szélességben mind a kettő irányban teljes 
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pályaszerkezetben, a burkolat teljes szélességében (szegélytől-szegélyig) újra kell 

építeni (legfeljebb kettő csatlakozási él alakítható ki). 

 

14. § (1) Zöldterület helyreállításakor az eredeti állapotot helyre kell állítani, a terepet el kell 

rendezni, gyepesítve, vagy gyepesítésre alkalmas állapotba kell visszaadni. 

(2) Murvás burkolatú út, járda vagy padka megbontását követően a burkolatot az eredeti 

állapotnak megfelelően kell helyreállítani, különösen ide értve az előírt tömörítési 

szabályokat. 

 

10. Tömörségmérési vizsgálat 

 

15. § (1) A vezetékzóna fölé kerülő anyag tömörségi fokának legalább 90%-osnak kell lennie. 

A munkagödör visszatöltés felső 50 cm-es rétege legalább 95%-os tömörséggel készüljön. 

(2) A tömörségmérési vizsgálatot úttengellyel párhuzamos bontás esetén minden esetben, 

legalább 5 m-enként el kell végezni. 

(3) Keresztbontás esetén a tömörségi vizsgálatot szúrópróba-szerű ponton bekötésenként 1 

helyen köteles elvégezni az engedélyes. A vizsgálat nem megfelelősége esetén a műszaki 

átadás átvételhez az út kezelője nem járul hozzá és újra-helyreállításra kötelez. 

(4) Az útkezelő meghatározhatja a vizsgálatot végző szakvállalatok körét, e körből a mérések 

elvégzőjét kijelölheti. 

(5) Az 1,5 m-nél mélyebb munkaárok esetén kizárólag szondás tömörségvizsgálat történhet. 

(6) A tömörségmérési vizsgálatok díja az engedélyest terheli. 

(7) A közterület-bontási engedélyben további vizsgálatok is előírhatóak, ha a munka 

nagysága, jellege alapján az indokolt. Minőségi vita esetén engedélyesnek, illetve 

kivitelezőjének kell további vizsgálatokkal igazolni a megfelelő minőséget. 

 

11. Szakfelügyelet 

 

16. § (1) A közterület-bontási engedélyben a közút állagának védelme, illetőleg a közúti 

közlekedés biztonsága érdekében a polgármester az igénybevétel időtartamára, vagy annak 

egy részére szakfelügyeletet írhat elő. 

(2) A szakfelügyeletért fizetendő díj összege a közterület-bontási engedélyben kerül 

megállapításra. 

(3) A szakfelügyeleti díj előre - a közterület-bontási engedély véglegessé válásakor - 

esedékes. A díj megfizetéséig a közutat érintő munkavégzés nem kezdhető meg. A díj 

összegét a szakfelügyelet időtartamát alapul véve kell megállapítani, mely egy óra 

időtartamánál nem lehet rövidebb. Amennyiben a személyes jelenlét a tervezett időtartamnál 

hosszabb ideig válik szükségessé, az igénybe vevő által igazolt jegyzőkönyv alapján a díj 

különbözetét a közterület-bontási engedély jogosítottjának az igénybevétel lezárulását követő 

15 napon belül ki kell számlázni. 

 

12. Az engedély nélküli közterület-bontás következményei 

 

17. § (1) Aki közterületet engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon bont fel, köteles 

az önkormányzat felhívására közterület-bontási kérelmet benyújtani, vagy a jogellenes 

közterület-bontást haladéktalanul megszüntetni és kártalanítás nélkül köteles a közterület 

eredeti állapotát helyreállítani. E kötelezettség elmulasztása esetén az önkormányzat az 

eredeti állapot helyreállítását a kötelezettséget elmulasztó költségére elvégeztetheti, 

amennyiben a helyreállításra vonatkozó felhívásnak az érintett 15 napon belül nem tesz 

eleget. 
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(2) Abban az esetben, ha valaki közterületet engedély nélkül bont fel és egyébként a 

közterület-bontás engedélyezhető lett volna, a munkálatok utólag engedélyezési kérelmét be 

kell nyújtania annak kötelező mellékleteivel együtt és 150.000 Ft büntető díjat kell 

megfizetni. 

(3) Az önkormányzat az eredeti állapotot azonnal helyreállíthatja, ha az élet- és 

balesetveszély, vagy jelentős anyagi kár, a közrend, közbiztonság, a közterület rendje, 

rendeltetésszerű használata súlyos sérelmének elhárítása érdekében, jelentős közérdekből 

egyébként indokolt. Az eredeti állapot helyreállításának költségeit ebben az esetben is a 

közterületet jogosulatlanul igénybe vevő köteles viselni. 

 

13. Záró és átmeneti rendelkezések 

 

18. § (1) Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba. Rendelkezéseit a kihirdetést 

követően benyújtott kérelmekre kell alkalmazni. 

 

Győrszemere, 2022. február 22. 

 

 

Horváth Gyula dr. Szalay Péter 

polgármester jegyző 

 

 

 

ZÁRADÉK: 

A rendelet 2022. ………………-én kihirdetésre került. 

 

Győrszemere, 2022. ………………. dr. Szalay Péter 

 jegyző 
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1. sz. melléklet 

 

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI DÍJ 

teljes körű átépítéssel készült burkolat bontása esetén 

 

 

 Megnevezés Értékcsökkenés  

1. burkolat átadásának évében 4.000.000 Ft 

2. a burkolat átadását követő 2. évben 3.500.000 Ft 

3. a burkolat átadását követő 3. évben 3.000.000 Ft 

4. a burkolat átadását követő 4. évben 2.500.000 Ft 

5. a burkolat átadását követő 5. évben 2.000.000 Ft 

6. a burkolat átadását követő 6.-10. évben 1.000.000 Ft 
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2. sz. melléklet 

 

ÉRTÉKCSÖKKENÉSI DÍJ 

nem teljes körű átépítéssel készült burkolat bontása esetén 

 

 

 Megnevezés Értékcsökkenés  

1. burkolat átadásának évében 3.000.000 Ft 

2. a burkolat átadását követő 2. évben 2.500.000 Ft 

3. a burkolat átadását követő 3. évben 2.000.000 Ft 

4. a burkolat átadását követő 4. évben 1.500.000 Ft 

5. a burkolat átadását követő 5. évben 1.000.000 Ft 
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3. sz. melléklet 

KÖZTERÜLET-FELBONTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM 

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy – hibabontás miatti esetek kivételével - a közterület-

felbontási engedély iránti kérelmet a tevékenység megkezdése előtt legalább 15 nappal be kell 

nyújtani és az érdemi ügyintézésre csak olvashatóan kitöltött kérelem alapján van mód! 

 

Alulírott azon kéréssel fordulok Győrszemere Községi Önkormányzathoz, hogy részemre a mellékelt 

adatok és dokumentumok alapján közterület felbontására engedélyt adjon, az alábbiak szerint: 

1. A közterület felbontását kérő / 

engedélyes megnevezése: 

 

Az engedélyes címe: 
 

2. A bontásért felelős személy 

megnevezése: 

 

címe, telefonszáma, e-mail címe: 
 

3. A helyreállításért felelős személy / 

vállalat megnevezése: 

 

címe, elérhetősége 
 

4. A felbontani kívánt közterület 

a) Helye (pontos cím vagy hrsz): 

Csatolandó a vázlatos helyszínrajz, azon 

bejelölve a felbontani kívánt területrész! 

 

b) A felbontás oka, indokolása: 
 

5. A közterület-használat időtartama: 

kezdete: (év, hónap, nap) 

 

befejezése (teljes helyreállítás) 

(év, hónap, nap) 
 

A bontandó burkolat: 

…… m2 aszfalt út …… m2 aszfalt járda 

…… m2 beton út …… m2 kockakő járda 

…… m2 föld út …… m2 föld járda 

…… m2 murvás út …… m2 beton járda 

…… m2 zöldterület …… m2 ......................... 

 

Egyéb közterület-használat: ................. m2 

(földtárolás, anyagtárolás, forgalom elől elzárt terület, vagy egyéb: ................................) 

 

Kelt: …………………………….. 

 kérelmező 

 aláírás 
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7. sz. melléklet – 5. napirendi pont 

TERVEZET 

Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (……) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020. (VII. 31.) sz. önkormányzati rendelet 

módosításáról 

 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 1. § (2) bekezdésében, 10. § (1) bekezdésében, 25. § 

(3) bekezdés b) pontjában, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdés b) pontjában és (3) bekezdésében, 

45. §-ában, 48. § (4) bekezdésében, 62. § (2) bekezdésében és 92. § (1) és (2) bekezdésében, 

valamint a gyermekvédelemről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 18. § 

(2) bekezdésében, 29. §-ában, 131. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 

Alaptörvény 32. cikk. (1) bekezdés a) pontjában, valamint a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8-8a pontjában 

meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 

9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Rendkívüli települési támogatásban részesíthető kérelemre az a létfenntartását 

veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetbe került, időszakosan vagy tartósan létfenntartási 

gondokkal küzdő személy – a (2) bekezdés kivételével – akinek a háztartásban az egy főre 

jutó havi átlagjövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 200%-át, egyedül élő esetén pedig a 250%-át.” 

 

2. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 

10. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(4) A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez nyújtott települési 

támogatásban részesülhet az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási egységre 

jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 

350 %-át és a háztartás tagjai egyikének sincs vagyona. Az egy fogyasztási egységre jutó havi 

jövedelem megegyezik a háztartás összjövedelmének és a fogyasztási egységek összegének 

hányadosával.” 

 

3. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 

12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat a gyógyszerkiadások viseléséhez nyújtott települési támogatást 

állapíthat meg az adott évi költségvetési rendeletben szereplő keretösszeg erejéig annak a 

közgyógyellátási igazolvánnyal nem rendelkező tartósan beteg személynek, akinek a 

háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 250 %-át, egyedülálló esetén a 300 %-át nem haladja meg, továbbá a havi igazolt 

gyógyszerköltsége meghaladja az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 20 %-

át” 

 

https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00#CA32@BE2
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00#CA32@BE2
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00#CA32@BE1@POD
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00#CA32@BE1@POD
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00#SZ1@BE2
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00#SZ10@BE1
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00#SZ25@BE3@POB
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00#SZ25@BE3@POB
https://njt.hu/jogszabaly/1993-3-00-00#SZ26
https://njt.hu/jogszabaly/1997-31-00-00#SZ18@BE2
https://njt.hu/jogszabaly/1997-31-00-00#SZ18@BE2
https://njt.hu/jogszabaly/1997-31-00-00#SZ29
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00#CA32
https://njt.hu/jogszabaly/2011-4301-02-00#CA32
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00#SZ13@BE1
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2020-7-SP-3382#SZ9@BE1
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2020-7-SP-3382#SZ9@BE1
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2020-7-SP-3382#SZ9@BE2
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2020-7-SP-3382#SZ10@BE4
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2020-7-SP-3382#SZ10@BE4
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2020-7-SP-3382#SZ12@BE1
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2020-7-SP-3382#SZ12@BE1


 53 

4. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 

13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Temetési segély nyújtható annak, aki a meghalt személy eltemettetéséről gondoskodott 

annak ellenére, hogy arra nem volt köteles, vagy tartására köteles hozzátartozó volt ugyan, de 

a temetési költségek viselése a saját, illetve családja létfenntartását veszélyezteti, és a 

háztartásban az egy főre jutó havi átlagjövedelem a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb 

összegének 400%-át nem éri el.” 

 

5. § A szociális gondoskodás helyi szabályairól szóló 7/2020(VII.31.) önkormányzati rendelet 

23. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: 

„(1) Az önkormányzat születési támogatást állapít meg a gyermek születése után, annak a 

kérelmezőnek, akinek legalább az egyik szülője győrszemerei bejelentett lakóhellyel 

rendelkezik és 

a) a gyermek megszületésekor annak lakóhelyeként a lakcímnyilvántartásban győrszemerei 

lakóhely kerül bejegyzésre valamint 

b) a támogatást kérő a gyermeket saját háztartásban neveli.” 

 

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. március 1-jén lép hatályba. 

(2) Az 1–5. § az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Győrszemere, 2022. február 22. 

 

 

 

Horváth Gyula dr. Szalay Péter 

polgármester jegyző 

 

 

 

ZÁRADÉK: 

A rendelet 2022. ……… -án kihirdetésre került. 

 

Győrszemere, 2022. …………… 

 

 

 dr. Szalay Péter 

 jegyző 
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8. sz. melléklet – 6. napirendi pont 

TERVEZET 

Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (II. 25.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési 

Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) 

bekezdésében foglalt eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) 

pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el: 

 

1. § A Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 11/2019(X.17.) önkormányzati rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe a 

következő rendelkezés lép: 

„(2) A polgármester tizenöt napon belüli időpontra Képviselő-testületi ülést hív össze a 

települési képviselők egynegyedének, a képviselő-testület bizottságának, valamint a 

kormányhivatal vezetőjének a testületi ülés összehívásának indokát tartalmazó indítványára.” 

 

2. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2022. február 26-án lép hatályba. 

 

(2) Az 1. § az e rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba. 

 

Győrszemere, 2022. február 22. 

 

 

Horváth Gyula dr. Szalay Péter 

polgármester jegyző 

 

 

 

ZÁRADÉK: 

A rendelet 2022. ……………-én kihirdetésre került. 

 

Győrszemere, 2022. …………….. dr. Szalay Péter 

 jegyző 
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9. sz. melléklet – 7. napirendi pont 
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10. sz. melléklet – 8. napirendi pont 
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11. sz. melléklet – 11. napirendi pont 
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12. sz. melléklet – 12. napirendi pont 
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