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NAPIRENDI PONTOK 

1. SKHU/WETA/2201/4.1/003. sz. pályázat 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. Településrendezési szerződés/Győrszemere, belterület 22-23. hrsz. telekalakítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. Településrendezési szerződés/Győrszemere, zártkert 1657/22. hrsz. belterületbevonása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

4. Győrszemere településrendezési terv módosítása /msz.: 22080/ - Partnerségi 

egyeztetés lezárása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. A Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői pályázat elbírálása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

6. A beépítési korlátozásról szóló 28/2022. (III. 29.) sz. határozat hatályon kívül 

helyezése 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

7. A helyi építési szabályzatról szóló 16/2004. (X. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

8. Új fejlesztési terület kijelöléséről 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

9. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

ZÁRT ÜLÉS! 

10. Szociális ügyek 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

 

RENDELETEK 

Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2022. (VIII. 24.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a helyi építési szabályzatról szóló 16/2004. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2004-16-SP-3382
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HATÁROZATOK 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2022. (VIII. 23.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2022.08.23. napi testületi ülés napirendi pontjairól 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2022. (VIII. 23.) sz. 

HATÁROZATA 

rendelkezésre álló önerő biztosításáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2022. (VIII. 23.) sz. 

HATÁROZATA 

településrendezési szerződés megkötéséről 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2022. (VIII. 23.) sz. 

HATÁROZATA 

a 1657/22. hrsz. ingatlan belterületbevonásáról, és településrendezési szerződés megkötéséről 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2022. (VIII. 23.) sz. 

HATÁROZATA 

partnerségi egyeztetés lezárásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2022. (VIII. 23.) sz. 

HATÁROZATA 

a Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői pályázat elbírálásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2022. (VIII. 23.) sz. 

HATÁROZATA 

a beépítési korlátozásról szóló 28/2022. (III. 29.) sz. határozat hatályon kívül helyezéséről 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2022. (VIII. 23.) sz. 

HATÁROZATA 

új fejlesztési terület kijelöléséről 
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JEGYZŐKÖNYV 

 
Készült: Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének nyílt ülésén 

 

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

 

Az ülés kezdete: 13:00 óra 

 

Az ülés vége: 15:45 óra 

 

Jelen vannak: 

• Horváth Gyula polgármester 

• Ravazdi Istvánné alpolgármester 

• Horváth Frigyes képviselő 

• Sipőcz Anna Szilvia képviselő 

• Tokovicz Györgyné képviselő 

• Tar Ildikó képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

• dr. Szalay Péter jegyző 

 

Távollévők: 

• Radics Bertalanné képviselő 

 

Meghívottak: - 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Köszöntöm a megjelent Képviselő társaimat, Jegyző Urat, meghívott vendégeinket. 

Megállapítom, hogy a testület összehívása szabályosan történt, illetve a 6 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 6 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

57/2022. (VIII. 23.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2022.08.23. napi testületi ülés napirendi pontjairól 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.06.28. napi testületi 

ülésének napirendi pontjai a következőek: 

1. SKHU/WETA/2201/4.1/003. sz. pályázat 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. Településrendezési szerződés/Győrszemere, belterület 22-23. hrsz. telekalakítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. Településrendezési szerződés/Győrszemere, zártkert 1657/22. hrsz. belterületbevonása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

4. Győrszemere településrendezési terv módosítása /msz.: 22080/ - Partnerségi 

egyeztetés lezárása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. A Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői pályázat elbírálása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

6. A beépítési korlátozásról szóló 28/2022. (III. 29.) sz. határozat hatályon kívül 

helyezése 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

7. A helyi építési szabályzatról szóló 16/2004. (X. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

8. Új fejlesztési terület kijelöléséről 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

9. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

ZÁRT ÜLÉS! 

10. Szociális ügyek 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 
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1. NAPIRENDI PONT – SKHU/WETA/2201/4.1/003. SZ. PÁLYÁZAT 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Örömmel tájékoztatom a testületet, hogy a napirendben megjelölt számú szlovák-magyar 

pályázatunk pozitív elbírálásban részesült. A támogatói okirat kibocsájtásához szükséges egy 

Képviselő-testületi határozatot hozni arról, hogy a szükséges önerő összege az 

önkormányzatnak rendelkezésre áll. 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

58/2022. (VIII. 23.) sz. 

HATÁROZATA 

rendelkezésre álló önerő biztosításáról 
 

I. A Képviselő-testület az Interreg SKHU Kisprojekt Alap a nyugati határtérségben 

program keretein belül benyújtott SKHU/WETA/2201/4.1/003. regisztrációs számú 

pályázat kapcsán nyilatkozik, hogy Győrszemere Községi Önkormányzat 

kedvezményezett a 2.339,67 € összegű vállalt önerővel rendelkezik, azt az 

önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére biztosítja. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

2. NAPIRENDI PONT – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS/GYŐRSZEMERE, BELTERÜLET 22-

23. HRSZ. TELEKALAKÍTÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Érkezett egy lakossági megkeresés, a tervezett vázrajz megküldésre került, kérem annak 

elbírálását. 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

59/2022. (VIII. 23.) sz. 

HATÁROZATA 

településrendezési szerződés megkötéséről 

 

I. A Képviselő-testület a csatolt vázrajz szerinti telekalakítást engedélyezi. 

II. A Képviselő-testület az előterjesztés szerinti településrendezési szerződés megkötését 

támogatja, annak aláírására a polgármestert felhatalmazza. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 
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3. NAPIRENDI PONT – TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS/GYŐRSZEMERE, ZÁRTKERT 

1657/22. HRSZ. BELTERÜLETBEVONÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Érkezett egy lakossági megkeresés, miszerint a 1657/22. hrsz. telket szeretnék belterületbe 

vonatni, kérem annak elbírálását. 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

60/2022. (VIII. 23.) sz. 

HATÁROZATA 

a 1657/22. hrsz. ingatlan belterületbevonásáról, és településrendezési szerződés megkötéséről 

 

I. A Képviselő-testület a Győrszemere, 1657/22. hrsz. ingatlan belterületbevonását 

rendeli el. 

II. Az eljárás során keletkezett költségeket az ingatlan tulajdonosa köteles viselni. 

III. A Képviselő-testület az előterjesztés szerinti településrendezési szerződés megkötését 

támogatja, annak aláírására a polgármestert felhatalmazza. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

4. NAPIRENDI PONT – GYŐRSZEMERE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁSA /MSZ.: 

22080/ - PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEZÁRÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Mindenki számára ismert, hogy a Kúria rét vonatkozásában beruházói megkeresésre 

partnerségi egyeztetést folytattunk le. Ennek a folyamatnak a lezárásáról kell döntenie a 

Képviselő-testületnek. Szeretném felhívni a figyelmet továbbá arra, hogy településrendezési 

szerződést még az önkormányzat nem kötött a beruházóval. A rendezési terv módosítására az 

aláírt szerződés hiányában nem lesz lehetőség. Jelen folyamat még csak az eljárás 

előkészítését szolgálja bármely kötelezettség nélkül. 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

61/2022. (VIII. 23.) sz. 

HATÁROZATA 

partnerségi egyeztetés lezárásáról 

 

I. A partnerségi egyeztetése szabályairól szóló Győrszemere Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 13/2017. (XI. 8.) önkormányzati rendeletben meghatározottak 

szerint és a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési 

stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 75. § előírásai 

szerint a község önkormányzata partnerségi egyeztetést kezdeményezett fenti 

témában.  

II. A határozathoz csatolt melléklet szerinti hirdetmény megjelent a község honlapján és 

hirdetőtábláin. 
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III. A meghirdetett időtartam alatt észrevétel a partnerek részéről nem érkezett a témával 

kapcsolatban. 

IV. A képviselő-testület a véleményezési szakaszt lezártnak tekinti. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

5. NAPIRENDI PONT – A GYŐRSZEMEREI ÓVODA-BÖLCSŐDE INTÉZMÉNYVEZETŐI PÁLYÁZAT 

ELBÍRÁLÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Kiírásra került a Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői pályázata, melyre egy 

darab pályázat érkezett be. Kérem a testülettől a pályázat elbírálását. 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

62/2022. (VIII. 23.) sz. 

HATÁROZATA 

a Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői pályázat elbírálásáról 
 

I. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde 

intézményvezetői tisztségre kiírt pályázat szabályszerűen kiírásra került, arra a 

megadott határidőig egy darab pályázat érkezett be. 

II. A Képviselő-testület megállapítja, hogy a beérkezett 1 db pályázat érvényes, az a 

tartalmi és formai követelményeknek megfelel. 

III. A Képviselő-testület Mészárosné Nagy Henrietta pályázatát jelöli meg nyertesként. 

IV. A Képviselő-testület Mészárosné Nagy Henriettát a Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde 

intézmény intézményvezetőjének nevezi ki 2022. augusztus 24. napjától 2027. 

augusztus 15. napjáig. 

V. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a szükség munkajogi 

lépéseket tegye meg, továbbá a jegyzőt, hogy a hatósági nyilvántartásokba a vezető 

személyének átvezetéséről/átvezettetéséről gondoskodjon. 

 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 2022. augusztus 31. 

 

6. NAPIRENDI PONT – A BEÉPÍTÉSI KORLÁTOZÁSRÓL SZÓLÓ 28/2022. (III. 29.) SZ. 

HATÁROZAT HATÁLYON KÍVÜL HELYEZÉSE 

 

Horváth Gyula polgármester: 

A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívást fogalmazott meg, 

miszerint a tárgyban megjelölt határozat jogszabálysértő. A felhívás alapján a Képviselő-

testület a határozatban foglalt rendelkezéseket nem határozati formában, hanem 

önkormányzati rendeleti formában jogosult elrendelni. 
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A Képviselő-testület kézfeltartással 6 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

63/2022. (VIII. 23.) sz. 

HATÁROZATA 

a beépítési korlátozásról szóló 28/2022. (III. 29.) sz. határozat hatályon kívül helyezéséről 
 

I. A Képviselő-testület a 2022. március 29-én tartott ülésén elfogadott beépítési 

korlátozásról szóló 28/2022. (III. 29.) sz. határozatát 2022. augusztus 24. napi 

hatállyal hatályon kívül helyezi. 

 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: 2022. augusztus 24. 

 

 

7. NAPIRENDI PONT - A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL SZÓLÓ 16/2004. (X. 27.) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Az előző napirendi ponthoz kapcsolódóan javaslom, hogy változatlan tartalommal az 

önkormányzat alkossa meg a megküldött rendelet-tervezetet. 

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

tartózkodás szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet: 

Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

11/2022. (VIII. 24.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a helyi építési szabályzatról szóló 16/2004. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

 

8. NAPIRENDI PONT - ÚJ FEJLESZTÉSI TERÜLET KIJELÖLÉSÉRŐL 

 

Horváth Gyula polgármester: 

A folyamatban lévő rendezési terv módosításunkkal kapcsolatban (nagyszentpáli ipari terület 

kijelölése) is szintén lezárult a partnerségi egyeztetés, az állami főépítésszel egyeztetve kérem 

a testülettől a megküldött határozati javaslat elfogadását. 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2004-16-SP-3382
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A Képviselő-testület kézfeltartással 6 igen, 0 nem és 0 

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

64/2022. (VIII. 23.) sz. 

HATÁROZATA 

új fejlesztési terület kijelöléséről 

 

I. A folyamatban lévő településrendezési tervmódosítás és a készülő új településterv 

kapcsán Győrszemere községi Önkormányzat Képviselő-testülete új gazdasági 

fejlesztési terület kijelöléséről dönt. A 086/35 hrsz.-ú terület az M83-as és a régi 83-

as utat összekötő Nagyszentpáli úttal határos, mely biztosítja a közvetlen 

gyorsforgalmi közútcsatlakozást. 

A 086/35 hrsz.-ú területen új beépítésre szánt övezetek kijelölését az Önkormányzat 

támogatja.  

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ 

(3) bekezdés e) pontja alapján Győrszemere községi Önkormányzat Képviselő-

testülete nyilatkozza, hogy a település beépítésre kijelölt területén belül nincs 

megfelelő terület a tervezett logisztikai központ céljára. 

II. Az I. pontban ismertetett új beépítésre szánt terület kijelölésével szinkronban az 

Önkormányzat a település központi belterületétől keletre lévő, hatályos 

településszerkezeti tervben jelölt Gip és Gksz jelű gazdasági területektől visszalép. A 

0192/58, 0192/59, 0192/51, 0192/41, 0192/15, 0192/16, 0192/17, 0192/18, hrsz.-ú 

területeken a fejlesztési lehetőséget visszavonja, itt mezőgazdasági általános terület-

felhasználásra módosul a felhasználás. A folyamatban lévő új településterv 

programjában, a tervezett módosítási pontok között rögzítésre került e terület 

visszaminősítése a jelenlegi területhasználatnak megfelelően.  

 

Felelős: polgármester Határidő:azonnal 
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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 és zárt ülést rendelek el. 
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GYŐRSZEMERE 

KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

NYÍLT ÜLÉSÉNEK JEGYZŐKÖNYV 

MELLÉKLETEI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022. AUGUSZTUS 23. 
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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. augusztus 23. 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. SKHU/WETA/2201/4.1/003. sz. pályázat 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. Településrendezési szerződés/Győrszemere, belterület 22-23. hrsz. telekalakítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. Településrendezési szerződés/Győrszemere, zártkert 1657/22. hrsz. belterületbevonása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

4. Győrszemere településrendezési terv módosítása /msz.: 22080/ - Partnerségi 

egyeztetés lezárása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. A Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde intézményvezetői pályázat elbírálása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

6. A beépítési korlátozásról szóló 28/2022. (III. 29.) sz. határozat hatályon kívül 

helyezése 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

7. A helyi építési szabályzatról szóló 16/2004. (X. 27.) önkormányzati rendelet 

módosításáról 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

8. Új fejlesztési terület kijelöléséről 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

9. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

ZÁRT ÜLÉS! 

10. Szociális ügyek 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

Kérem, hogy az ülésen pontosan szíveskedjék megjelenni. 

 

Győrszemere, 2022. augusztus 18. 

 

 Horváth Gyula s.k. 

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

 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött 

 egyrészről: Győrszemere Községi Önkormányzat 

  székhelye: 9121 Győrszemere, Fő utca 20 

  képviseli: Horváth Gyula polgármester 

 adószáma: 15727763-2-08 

 a továbbiakban: „Önkormányzat”, 

 

           másrészről: ……………. 

  lakcíme: ……………… 

  Személyi azonosító: …………………….. 

  a továbbiakban: „Fejlesztő 1, 

             ……………… 

  lakcíme: …………….. 

  Személyi azonosító: …………………….. 

  a továbbiakban: „Fejlesztő 2, 

 

(a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi 

tartalommal: 

1. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

1. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: „Étv.”) 28. § (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 

„A helyi építési szabályzatban a területre előírt kiszolgáló utakat és a közműveket az 

újonnan beépítésre szánt, illetve a rehabilitációra kijelölt területeken legkésőbb az 

általuk kiszolgált építmények használatbavételéig meg kell valósítani. E kötelezettség 

teljesítése, ha jogszabály vagy megállapodás arra mást nem kötelez, a települési - a 

fővárosban megosztott feladatkörüknek megfelelően a fővárosi, illetve a fővárosi 

kerületi - önkormányzat feladata.” 

2. A településrendezési szerződések, előszerződések megkötésének szabályait 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településrendezési 

szerződések megkötésének szabályairól szóló 10/2021. (X.6.) számú önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: „rendelet”) tartalmazza.  

3. A rendelet 1. § (1) bekezdésének c); e) pontja értelmében a rendelet tárgyi hatálya 

kiterjed a jelen szerződés tárgyát képező veruházásra.  

4. A rendelet. 2. §-ának 5. pontja szerint településrendezési szerződés (a továbbiakban: 

TRSZ): olyan közigazgatási hatósági szerződés, mely a településfejlesztési célok 

megvalósítása érdekében vállalt kötelezettségeket, műszaki, jogi feltételeket és 

biztosítékokat rögzíti. 

5. Az újonnan beépítésre szánt területeken vagy jelentős mértékben átépítésre kerülő 

bármilyen területen, vagy belterületbevonás, illetve településrendezési eszközök 
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módosításával beépíthetővé váló területeken a közművesítés és a szilárd burkolatú 

útépítés költségei a fejlesztőt terhelik, melynek mértékét és a megvalósítás módját, 

annak részleteivel együtt a TRSZ-ben kell rögzíteni. 

II. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1.  Fejlesztő Győrszemere község közigazgatási területén ingatlanfejlesztési beruházást 

(a továbbiakban: „beruházás”) készít elő, melynek célja a Győrszemere, belterület 

22-23. hrsz. ingatlanok telekcsoport újraosztása, és ezáltal a Hegy út felől 2 db 

újonnan kialakított építési telek létrehozása. 

2. A fejlesztési terület közvetlen közterületi kapcsolatát, valamint közmű 

ellátottságát a Hegy út (21/1. hrsz.) biztosítja. 

3. A Helyi Építési Szabályzat alapján a terület a telekalakítást követően a 

településrendezési tervben foglaltak szerint Falusias lakóövezet kategóriába sorolható.  

4. A rendelet 7. § (2) bekezdés a) pontja, (4) bekezdés a) pontja alapján a fejlesztőnek 

településfejlesztési hozzájárulást kell fizetnie a településfejlesztési cél megvalósítása 

előtt, mely jelen fejlesztés esetén 1.500.000 Ft.  

III. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK 

1. A Fejlesztési cél megvalósulásának biztosítása érdekében a Szerződő Felek az alábbi 

vállalásokat teszik: 

2. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai: 

2.1 A Fejlesztési cél megvalósíthatósága érdekében az Önkormányzat jelen TRSZ 

hatályba lépésével vállalja, hogy a fejlesztőkkel együttműködik. 

3. A Fejlesztők kötelezettségvállalásai: 

3.1 Fejlesztők a Fejlesztési cél megvalósíthatósága érdekében vállalja az 

Önkormányzat által előírt feltételek betartását.  

3.2 A Fejlesztők vállalják, hogy a telek közművesítésével járó mindennemű költséget 

viselnek. 

3.3 Fejlesztők vállalják, hogy a telekalakítási eljáráshoz szükséges vázrajzot saját 

költségük terhére elkészíttetik, továbbá az eljárás során keletkező egyéb hatósági 

díjakat/költségeket viselik. 

3.4 A Fejlesztők tudomásulveszik, hogy a telkeket határoló közterület pormentes, 

szilárd burkolatú út. Amennyiben a fejlesztés az út vagy annak tartozékainak 

átalakítását, felújítását igényli, annak költségeit fejlesztők viselik. 

3.5 Fejlesztők vállalják, hogy a 1.500.000 Ft összegű településfejlesztési 

hozzájárulás összegét az önkormányzat OTP Banknál vezetett 11737007-

15366636 számú költségvetési számlájára jelen szerződés megkötését követő 

15 napon belül megfizetik. 
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IV. A FEJLESZTÉSI CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

1. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Fejlesztési cél az alábbi feltételek együttes teljesülése 

esetén valósítható meg: 

 1.1 Településfejlesztési hozzájárulás befizetése. 

 1.2 Az ingatlan telekalakításához szükséges vázrajz elkészíttetése, illetve az 

alapján a hatósági eljárás megindítása. 

V.  ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 

A Fejlesztők tudomásul veszik, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) 

6. cikk (1) bek. e) pontja alapján, a jelen szerződéshez kapcsolódó jogviszony teljesítésének 

céljából a szerződés aláírása vagy teljesítése során  

- a Fejlesztők által átadott, vagy 

- a feladatokból adódó szükségszerűségből az Önkormányzat tudomására jutott,  

a szerződés aláírásához vagy teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges - a jelen 

szerződés megkötésében vagy teljesítésében személyesen közreműködő természetes 

személyek - személyes adatait az Önkormányzat kezeli.  

A Fejlesztők kijelentik és vállalják, hogy a jelen jogviszony keretében kizárólag a GDPR 

szabályainak betartásával kezel a szerződéssel összefüggésben tudomására jutott személyes 

adatot. 

VI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

1. Jelen szerződés a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, a Szerződő Felek 

kölcsönös aláírásával jön létre. 

2. Amennyiben bármelyik fél tekintetében jogutódlás következik be, úgy a jelen 

szerződésből fakadó valamennyi jog és kötelezettség vonatkozásában a jogutódot 

általános jogutódnak kell tekinteni. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, 

hogy a Fejlesztők a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeit harmadik személyek 

útján is jogosult teljesíteni, és az Önkormányzat a Fejlesztők kötelezettségeinek 

teljesítését harmadik személyektől is elfogadja. 

3. Ennek megfelelően az Önkormányzat kijelenti, hogy amennyiben a Fejlesztőnek a jelen 

szerződésben rögzített kötelezettségeit harmadik személy vagy személyek teljesítik a 

jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően, úgy a Fejlesztőkkel szemben az adott 

kötelezettséggel kapcsolatban nincs további követelése. 

4. A Fejlesztők kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Fejlesztési cél 

megvalósításából adódóan harmadik személy/ek bárminemű igényt, kárigényt, követelést 

terjeszt/enek elő az Önkormányzattal szemben, úgy ezen igényekért, követelésekért a 

Fejlesztők helytállnak, kizárólag a Fejlesztők perelhetők.  

5. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
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2013. évi V. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény, a kapcsolódó önkormányzati rendeletek és a kapcsolódó központi 

jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

6. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény alapján létrejött jogi személy. A Fejlesztők visszavonhatatlanul nyilatkoznak, 

hogy a jelen szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással rendelkeznek. 

A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 

 

 

…………………………. 

….. 

…………… 

 

 

Kelt: 2022. ……………………… 

…………………………. 

……… 

……………... 

 

 

Kelt: 2022. ……………………… 

 

 

 

 

…………………………. 

Horváth Gyula 

Győrszemere Községi Önkormányzat 

 

 

Kelt: 2022. ………………….. 
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4. sz. melléklet - 3. napirendi pont 

TERVEZET 

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI SZERZŐDÉS 

 

mely létrejött 

 egyrészről: Győrszemere Községi Önkormányzat 

  székhelye: 9121 Győrszemere, Fő utca 20 

  képviseli: Horváth Gyula polgármester 

 adószáma: 15727763-2-08 

 a továbbiakban: „Önkormányzat”, 

 

           másrészről: ……………….. 

  lakcíme: ………….. 

  Személyi azonosító: ………….. 

  a továbbiakban: „Fejlesztő 1, 

             ………………. 

  lakcíme: ……………… 

  Személyi azonosító: ……………. 

  a továbbiakban: „Fejlesztő 2, 

             …………… 

  lakcíme: ………….. 

  Személyi azonosító: …………… 

  a továbbiakban: „Fejlesztő 3, együtt: „Fejlesztők” 

 

(a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek”) között az alulírott napon és helyen az alábbi 

tartalommal: 

2. JOGSZABÁLYI HÁTTÉR 

6. Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény (a 

továbbiakban: „Étv.”) 28. § (1) bekezdése az alábbiakról rendelkezik: 

„A helyi építési szabályzatban a területre előírt kiszolgáló utakat és a közműveket az 

újonnan beépítésre szánt, illetve a rehabilitációra kijelölt területeken legkésőbb az 

általuk kiszolgált építmények használatbavételéig meg kell valósítani. E kötelezettség 

teljesítése, ha jogszabály vagy megállapodás arra mást nem kötelez, a települési - a 

fővárosban megosztott feladatkörüknek megfelelően a fővárosi, illetve a fővárosi 

kerületi - önkormányzat feladata.” 

7. A településrendezési szerződések, előszerződések megkötésének szabályait 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a településrendezési 

szerződések megkötésének szabályairól szóló 10/2021. (X.6.) számú önkormányzati 

rendelete (a továbbiakban: „rendelet”) tartalmazza.  

8. A rendelet 1. § (1) bekezdésének d) pontja értelmében a rendelet tárgyi hatálya kiterjed 

a külterületi vagy zártkerti ingatlan belterületbe vonására.  

9. A rendelet. 2. §-ának 5. pontja szerint településrendezési szerződés (a továbbiakban: 

TRSZ): olyan közigazgatási hatósági szerződés, mely a településfejlesztési célok 

megvalósítása érdekében vállalt kötelezettségeket, műszaki, jogi feltételeket és 
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biztosítékokat rögzíti. 

10. Az újonnan beépítésre szánt területeken vagy jelentős mértékben átépítésre kerülő 

bármilyen területen, vagy belterületbevonás, illetve településrendezési eszközök 

módosításával beépíthetővé váló területeken a közművesítés és a szilárd burkolatú 

útépítés költségei a fejlesztőt terhelik, melynek mértékét és a megvalósítás módját, 

annak részleteivel együtt a TRSZ-ben kell rögzíteni. 

VII. A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

5.  Fejlesztő Győrszemere község közigazgatási területén ingatlanfejlesztési beruházást 

(a továbbiakban: „beruházás”) készít elő, melynek célja a Győrszemere, 1657/22. 

hrsz-ú, zártkerti ingatlan belterületbe vonása.  

6. A fejlesztési terület közvetlen közterületi kapcsolatát, valamint közmű 

ellátottságát a Pacsirta utca (1646/1. hrsz.) fogja biztosítani. 

7. A Helyi Építési Szabályzat alapján a terület a belterületbevonást követően a 

településrendezési tervben foglaltak szerint Falusias lakóövezet kategóriába sorolható.  

8. A rendelet 7. § (2) bekezdés b) pontja, (4) bekezdés b) pontja alapján a fejlesztőnek 

településfejlesztési hozzájárulást kell fizetnie a településfejlesztési cél megvalósítása 

előtt, mely jelen fejlesztés esetén 1.500.000 Ft.  

VIII. KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSOK 

4. A Fejlesztési cél megvalósulásának biztosítása érdekében a Szerződő Felek az alábbi 

vállalásokat teszik: 

5. Az Önkormányzat kötelezettségvállalásai: 

5.1 A Fejlesztési cél megvalósíthatósága érdekében az Önkormányzat jelen TRSZ 

hatályba lépésével vállalja, hogy a fejlesztők által elkészíttetett belterületbevonási 

vázrajz alapján a hatósági eljárások megindításáról gondoskodik, és azok során 

együttműködik a fejlesztőkkel. 

6. A Fejlesztők kötelezettségvállalásai: 

6.1 Fejlesztők a Fejlesztési cél megvalósíthatósága érdekében vállalja az 

Önkormányzat által előírt feltételek betartását.  

6.2 A Fejlesztők vállalják, hogy a telek közművesítésével járó mindennemű költséget 

viselnek. 

6.3 Fejlesztők vállalják, hogy a belterületbevonási eljáráshoz szükséges vázrajzot saját 

költségük terhére elkészíttetik, továbbá az eljárás során keletkező egyéb hatósági 

díjakat/költségeket viselik. 

6.4 A Fejlesztők tudomásulveszik, hogy az érintett ingatlan előtti közút poros út, 

annak szilárd burkolattal való megépítését az önkormányzat nem vállalja. 

Amennyiben fejlesztők ezirányú igényt fogalmaznak meg, a szilárd burkolat 

kiépítésének költségeit maradéktalanul kötelesek viselni. Ezirányú beruházás 
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műszaki részletei külön megállapodás tárgyát képezik. 

6.5 Fejlesztők vállalják, hogy a 1.500.000 Ft összegű településfejlesztési 

hozzájárulás összegét az önkormányzat OTP Banknál vezetett 11737007-

15366636 számú költségvetési számlájára jelen szerződés megkötését követő 

15 napon belül megfizetik. 

IX. A FEJLESZTÉSI CÉL MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FELTÉTELEI 

2. Szerződő Felek rögzítik, hogy a Fejlesztési cél az alábbi feltételek együttes teljesülése 

esetén valósítható meg: 

 1.1 Településfejlesztési hozzájárulás befizetése 

 1.2 Az ingatlan belterületbe vonási vázrajzának elkészíttetése, illetve az alapján a 

hatósági eljárás megindítása. 

X.  ADATVÉDELMI RENDELKEZÉSEK 

A Fejlesztők tudomásul veszik, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 

rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése 

tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK 

rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban GDPR) 

6. cikk (1) bek. e) pontja alapján, a jelen szerződéshez kapcsolódó jogviszony teljesítésének 

céljából a szerződés aláírása vagy teljesítése során  

- a Fejlesztők által átadott, vagy 

- a feladatokból adódó szükségszerűségből az Önkormányzat tudomására jutott,  

a szerződés aláírásához vagy teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges - a jelen 

szerződés megkötésében vagy teljesítésében személyesen közreműködő természetes 

személyek - személyes adatait az Önkormányzat kezeli.  

A Fejlesztők kijelentik és vállalják, hogy a jelen jogviszony keretében kizárólag a GDPR 

szabályainak betartásával kezel a szerződéssel összefüggésben tudomására jutott személyes 

adatot. 

XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

7. Jelen szerződés a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, a Szerződő Felek 

kölcsönös aláírásával jön létre. 

8. Amennyiben bármelyik fél tekintetében jogutódlás következik be, úgy a jelen 

szerződésből fakadó valamennyi jog és kötelezettség vonatkozásában a jogutódot 

általános jogutódnak kell tekinteni. A Szerződő Felek megállapodnak továbbá abban, 

hogy a Fejlesztők a jelen szerződésben rögzített kötelezettségeit harmadik személyek 

útján is jogosult teljesíteni, és az Önkormányzat a Fejlesztők kötelezettségeinek 

teljesítését harmadik személyektől is elfogadja. 

9. Ennek megfelelően az Önkormányzat kijelenti, hogy amennyiben a Fejlesztőnek a jelen 

szerződésben rögzített kötelezettségeit harmadik személy vagy személyek teljesítik a 

jelen szerződésben rögzítetteknek megfelelően, úgy a Fejlesztőkkel szemben az adott 

kötelezettséggel kapcsolatban nincs további követelése. 
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10. A Fejlesztők kötelezettséget vállalnak arra, hogy amennyiben a Fejlesztési cél 

megvalósításából adódóan harmadik személy/ek bárminemű igényt, kárigényt, követelést 

terjeszt/enek elő az Önkormányzattal szemben, úgy ezen igényekért, követelésekért a 

Fejlesztők helytállnak, kizárólag a Fejlesztők perelhetők.  

11. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi 

LXXVIII. törvény, a kapcsolódó önkormányzati rendeletek és a kapcsolódó központi 

jogszabályok vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

12. Az Önkormányzat a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény alapján létrejött jogi személy. A Fejlesztők visszavonhatatlanul nyilatkoznak, 

hogy a jelen szerződés aláírásához szükséges felhatalmazással rendelkeznek. 

A Szerződő Felek a jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírják. 

 

 

…………………………. 

 

Kelt: 2022. ……………….. 

…………………………. 

 

Kelt: 2022. ………….. 

…………………………. 

 

 

Kelt: 2022. ……………….. 

 

 

 

…………………………. 

Horváth Gyula 

Győrszemere Községi Önkormányzat 

 

 

Kelt: 2022. ………………….. 
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5. sz. melléklet - 4. napirendi pont 
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6. sz. melléklet - 7. napirendi pont 

TERVEZET 

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (……) 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a helyi építési szabályzatról szóló 16/2004. (X. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdése 6. pontjában kapott 

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. 

törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat 

rendeli el: 

1. § A helyi építési szabályzatról szóló 16/2004. (X. 27.) önkormányzati rendelet 5. alcíme a 

következő 7/A. §-sal egészül ki: 

„7/A. § Falusias lakóterületen (Lf) rendeltetési egységeket a következő szabályok alapján 

kell meghatározni: 

a) Amennyiben a telek területe kisebb, mint 1500 m2, a telken legfeljebb egy rendeltetési 

egység helyezhető el (pl. lakóház, üzlet, stb.) 

b) Amennyiben a telek területe több, mint 1500 m2, akkor legfeljebb kettő rendeltetési 

egység helyezhető el, illetve minden további 1500 m2 telekméret a megengedett 

rendeltetési egységek számát eggyel növeli. 

c) Lakóépület nélkül önállóan egy, a HÉSZ által megengedett egyéb rendeltetési egység 

létesülhet. 

d) Nem tekintendő külön rendeltetési egységnek a lakóépülettől külön épületben 

elhelyezett garázs, tároló.” 

2. § Ez a rendelet 2022. augusztus 25-én lép hatályba. 

Győrszemere, 2022. ……………….. 

 

 

 

 

Horváth Gyula 

polgármester 

dr. Szalay Péter 

jegyző 

 

https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2004-16-SP-3382
https://njt.hu/jogszabaly/1997-78-00-00#SZ62@BE6@PO6
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00#SZ13@BE1@PO1
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00#SZ13@BE1@PO1
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2004-16-SP-3382#SZ7A
https://or.njt.hu/onkormanyzati-rendelet/2004-16-SP-3382#SZ7A

