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NAPIRENDI PONTOK 

1. A Győrszemere, belterület 561/4. hrsz. ingatlan hatósági árverése 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. Győrszemere településrendezési eszközök módosítása /msz.: 22125/ - Partnerségi 

egyeztetés lezárása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. A 086/35 hrsz.-ú területet érintő településrendezési terv módosítás partnerségi 

egyeztetésének lezárásáról 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

4. Igazgatási szünet elrendelése 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

ZÁRT ÜLÉS! 

6. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

RENDELETEK 

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2022. (XI. 21.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

igazgatási szünet elrendeléséről 

 

 

HATÁROZATOK 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

85/2022. (XI. 18.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2022.11.18. napi testületi ülés napirendi pontjairól 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

86/2022. (XI. 18.) sz. 

HATÁROZATA 

hatósági ingatlanárverésről 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

87/2022. (XI. 18.) sz. 

HATÁROZATA 

a Győrszemere településrendezési eszközök módosítása /msz.: 22125/ - Partnerségi 

egyeztetés lezárásáról 
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Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

88/2022. (XI. 18.) sz. 

HATÁROZATA 

a 086/35 hrsz.-ú területet érintő településrendezési terv módosítás partnerségi egyeztetésének 

lezárásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

89/2022. (XI. 18.) sz. 

HATÁROZATA 

igazgatási szünet elrendeléséről 
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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: 14:40 óra 

 

Jelen vannak: 

• Horváth Gyula polgármester 

• Ravazdi Istvánné alpolgármester 

• Horváth Frigyes képviselő 

• Radics Bertalanné képviselő 

• Sipőcz Anna Szilvia képviselő 

• Tokovicz Györgyné képviselő 

• Tar Ildikó képviselő 

 

Tanácskozási joggal jelen van: 

• dr. Szalay Péter jegyző 

 

Távollévők: - 

 

Meghívottak: - 

 

Horváth Gyula polgármester: 

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

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 

85/2022. (XI. 18.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2022.11.18. napi testületi ülés napirendi pontjairól 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.11.18. napi testületi 

ülésének napirendi pontjai a következőek: 

7. A Győrszemere, belterület 561/4. hrsz. ingatlan hatósági árverése 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

8. Győrszemere településrendezési eszközök módosítása /msz.: 22125/ - Partnerségi 

egyeztetés lezárása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

9. A 086/35 hrsz.-ú területet érintő településrendezési terv módosítás partnerségi 

egyeztetésének lezárásáról 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

10. Igazgatási szünet elrendelése 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

11. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

ZÁRT ÜLÉS! 

12. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 
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1. NAPIRENDI PONT – A GYŐRSZEMERE, BELTERÜLET 561/4. HRSZ. INGATLAN HATÓSÁGI 

ÁRVERÉSE 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Kiküldésre került a testület részére egy árverési hirdetmény, ami november 21-én fog lejárni. 

Kérem a testülettől, hogy döntse el, részt vegyen-e az önkormányzat az árverésen. 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

86/2022. (XI. 18.) sz. 

HATÁROZATA 

hatósági ingatlanárverésről 

 

I. Az önkormányzat a 019.V.1697/2014/155. ügyszámon nyilvántartott ingatlanárverési 

hirdetmény alapján az alábbiak szerint indul az árverésen: 

1) Ingatlan címe: 9121 Győrszemere, Temető utca 34. (561/4. hrsz.) 

2) Ingatlan kikiáltási ára: 2.800.000 Ft 

II. Az önkormányzat által vállalt legmagasabb vételi ár: 2.800.000 Ft 

III. Az önkormányzat az ingatlant 16/28 arányú tulajdoni hányadban veszi meg. 

IV. Az önkormányzat az ingatlan sikeres megvásárlása esetén annak mielőbbi kiürítése 

mellett határoz. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

 

2. NAPIRENDI PONT – GYŐRSZEMERE TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA /MSZ.: 

22125/ - PARTNERSÉGI EGYEZTETÉS LEZÁRÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

A legutóbbi testületi ülésen tárgyaltuk már ezen módosítás lényegét. A partnerségi eljárást 

lefolytattuk, észrevétel, vélemény nem érkezett be. 



 7 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

87/2022. (XI. 18.) sz. 

HATÁROZATA 

a Győrszemere településrendezési eszközök módosítása /msz.: 22125/ - Partnerségi 

egyeztetés lezárásáról 

 

I. A partnerségi egyeztetése szabályairól szóló Győrszemere Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 12/2022. (X. 26.) 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. § (1) 

bekezdésében előírtak szerint a község önkormányzata partnerségi egyeztetést 

kezdeményezett fenti témában. 

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

hirdetőtábláin. 

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

kapcsolatban. 

IV. A képviselő-testület a partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

 

3. NAPIRENDI PONT – A 086/35 HRSZ.-Ú TERÜLETET ÉRINTŐ TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 

MÓDOSÍTÁS PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSÉNEK LEZÁRÁSÁRÓL 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Kiküldésre került az ellőterjesztés, hasonló az előző napirendi ponthoz képest, kérem annak 

elbírálását. 
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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 

88/2022. (XI. 18.) sz. 

HATÁROZATA 

a 086/35 hrsz.-ú területet érintő településrendezési terv módosítás partnerségi egyeztetésének 

lezárásáról 

 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2021. (X.12.) sz. képviselő-

testületi határozatban döntött a településrendezési terv módosításáról. A településtervek 

tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68.§ (1) ba) pontja 

alapján a településrendezési terv módosításának egyeztetése egyszerűsített eljárás szerint 

zajlik. 

Győrszemere Községi Önkormányzat Polgármestere a településrendezési terv módosításának 

tervezetét a záró szakasz előtt a partnerekkel véleményeztette a 419/2021. (VII. 15.) Korm. 

rendelet és a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképi feladataival 

összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017. (XI.08.) helyi partnerségi 

rendelet alapján. A partnerségi egyeztetés részeként lakossági fórum került megrendezésre 

2022. július 26-án 9.00-kor. A lakossági fórum jelenléti íve e jegyzőkönyv mellékletét 

képezi.   

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a partnerek 

észrevételt, javaslatot nem tettek, véleményt nem nyilvánítottak a módosításra vonatkozóan.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a partnerekkel történt véleményezést, a 

jelen – partnerségi egyeztetést lezáró – döntést követően kezdeményezze a 419/2021. (VII. 

15.) Korm. rendelet 68.§ (2) c) pontja szerinti záró szakasz lefolytatását a tervek E-Tér 

rendszerbe történő feltöltésével. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 

 

 

4. NAPIRENDI PONT – IGAZGATÁSI SZÜNET ELRENDELÉSE 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Megjelent a Magyar Közlönyvben a különleges jogállású szerveknél és a helyi 

önkormányzatok képviselő-testületeinek hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre 

alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet. Ennek 

érdekében a Képviselő-testület határozat formájában rendelheti el a kormányzati igazgatási 

szünettel azonos időtartamú igazgatási szünetet a Polgármesteri hivatal vonatkozásában. 

Fontos megjegyezni, hogy az igazgatási szünet elrendelése az eddigiekben önkormányzati 

rendelet formájában történt, ugyanakkor a Korm. rendelet határozati formát ír elő. Javaslom, 

hogy a Képviselő-testület azonos adattartalommal rendelje el mind a kettő formában az 

igazgatási szünetet. 

 

 

https://njt.hu/jogszabaly/2022-460-20-22
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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 

89/2022. (XI. 18.) sz. 

HATÁROZATA 

igazgatási szünet elrendeléséről 

 

I. Jelen határozat hatálya kiterjed a Győrszemerei Polgármesteri Hivatal (a 

továbbiakban: Hivatal) által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati 

ügykezelőre és a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá 

tartozó valamennyi munkavállalóra (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott). 

II. A Hivatal 2022. évi munkarendjében az igazgatási szünetek az alábbiak szerint 

alakulnak: 

a) 2022. december 22-23. (2 munkanap) 

b) 2022. december 27-30. (4 munkanap) 

III. A Hivatal 2023. évi munkarendjében az igazgatási szünetek az alábbiak szerint 

alakulnak: 2023. január 2-6. (5 munakanap) 

IV. Az igazgatási szünet ideje alatt a foglalkoztatottak részére a rendes szabadságot ki 

kell adni, illetve a rendes szabadságot ki kell venni. 

V. Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel. 

VI. Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal ügyeletet tart, melynek 

megszervezéséért a jegyző felelős. 

VII. A jegyző az igazgatási szünet idejére, a Hivatal működéséhez feltétlenül szükséges, 

halaszthatatlan feladat elvégzése érdekében, a rendes szabadság kivétele alól részben 

vagy egészben felmentést adhat. 

VIII. A 2022. december 22. és 2023. január 6. napja közötti igazgatási szünet időtartamára 

a különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek 

hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti 

szabályokról szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell. 

Felelős: jegyző Határidő: folyamatos 

 

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

tartózkodás szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet: 

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

14/2022. (XI. 21.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

igazgatási szünet elrendeléséről 

 

 

 

 

 

https://njt.hu/jogszabaly/2012-1-00-00
https://njt.hu/jogszabaly/2022-460-20-22
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5. 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. NOVEMBER 18. 
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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. november 18. 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. A Győrszemere, belterület 561/4. hrsz. ingatlan hatósági árverése 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. Győrszemere településrendezési eszközök módosítása /msz.: 22125/ - Partnerségi 

egyeztetés lezárása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

3. A 086/35 hrsz.-ú területet érintő településrendezési terv módosítás partnerségi 

egyeztetésének lezárásáról 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

4. Igazgatási szünet elrendelése 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

ZÁRT ÜLÉS! 

6. Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

 

Kérem, hogy az ülésen pontosan szíveskedjék megjelenni. 

 

Győrszemere, 2022. november 15. 

 

 

 Horváth Gyula s.k. 

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

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (XI. 18.) sz. 

HATÁROZATA 

a Győrszemere településrendezési eszközök módosítása /msz.: 22125/ - Partnerségi egyeztetés 

lezárásáról 

 

I. A partnerségi egyeztetése szabályairól szóló Győrszemere Községi Önkormányzat 

Képviselő-testülete 12/2022. (X. 26.) 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. § (1) 

bekezdésében előírtak szerint a község önkormányzata partnerségi egyeztetést 

kezdeményezett fenti témában. 

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

hirdetőtábláin. 

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

kapcsolatban. 

IV. A képviselő-testület a partnerségi egyeztetést lezártnak tekinti. 
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5. sz. melléklet - 3. napirendi pont 
 

HATÁROZATI JAVASLAT 

 

 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (XI. 18.) sz. 

HATÁROZATA 

a 086/35 hrsz.-ú területet érintő településrendezési terv módosítás partnerségi egyeztetésének 

lezárásáról 

 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a 37/2021. (X.12.) sz. képviselő-

testületi határozatban döntött a településrendezési terv módosításáról. A településtervek 

tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési 

sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 68.§ (1) ba) pontja 

alapján a településrendezési terv módosításának egyeztetése egyszerűsített eljárás szerint 

zajlik. 

Győrszemere Községi Önkormányzat Polgármestere a településrendezési terv módosításának 

tervezetét a záró szakasz előtt a partnerekkel véleményeztette a 419/2021. (VII. 15.) Korm. 

rendelet és a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településképi feladataival 

összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló 13/2017. (XI.08.) helyi partnerségi 

rendelet alapján. A partnerségi egyeztetés részeként lakossági fórum került megrendezésre 

2022. július 26-án 9.00-kor. A lakossági fórum jelenléti íve e jegyzőkönyv mellékletét képezi.   

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete nyilatkozza, hogy a partnerek 

észrevételt, javaslatot nem tettek, véleményt nem nyilvánítottak a módosításra vonatkozóan.  

A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy a partnerekkel történt véleményezést, a 

jelen – partnerségi egyeztetést lezáró – döntést követően kezdeményezze a 419/2021. (VII. 

15.) Korm. rendelet 68.§ (2) c) pontja szerinti záró szakasz lefolytatását a tervek E-Tér 

rendszerbe történő feltöltésével. 
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6. sz. melléklet - 4. napirendi pont 
 

T E R V E Z E T  

 

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (……) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

igazgatási szünet elrendeléséről 

 

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

bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következőket rendeli el: 

1. § A rendelet hatálya kiterjed a Győrszemerei Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: 

Hivatal) által foglalkoztatott valamennyi köztisztviselőre, közszolgálati ügykezelőre és a 

Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény hatálya alá tartozó valamennyi 

munkavállalóra (a továbbiakban együtt: foglalkoztatott). 

2. § (1) A Hivatal 2022. évi munkarendjében az igazgatási szünetek az alábbiak szerint 

alakulnak: 

a) 2022. december 22-23. (2 munkanap) 

b) 2022. december 27-30. (4 munkanap) 

(2) A Hivatal 2023. évi munkarendjében az igazgatási szünetek az alábbiak szerint alakulnak: 

2023. január 2-6. (5 munakanap) 

3. § (1) Az igazgatási szünet ideje alatt a foglalkoztatottak részére a rendes szabadságot ki kell 

adni, illetve a rendes szabadságot ki kell venni. 

(2) Az igazgatási szünet időtartama alatt az ügyfélfogadás szünetel. 

(3) Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal ügyeletet tart, melynek megszervezéséért a 

jegyző felelős. 

(4) A jegyző az igazgatási szünet idejére, a Hivatal működéséhez feltétlenül szükséges, 

halaszthatatlan feladat elvégzése érdekében, a rendes szabadság kivétele alól részben vagy 

egészben felmentést adhat. 

4. § A 2022. december 22. és 2023. január 6. napja közötti igazgatási szünet időtartamára a 

különleges jogállású szerveknél és a helyi önkormányzatok képviselő-testületeinek 

hivatalánál elrendelhető igazgatási szünetre alkalmazandó veszélyhelyzeti szabályokról 

szóló 460/2022. (XI. 10.) Korm. rendelet rendelkezéseit alkalmazni kell. 

5. § Ez a rendelet 2022. november 22-én lép hatályba, és 2023. január 7-én hatályát veszti. 

Győrszemere, 2022. november 18. 

 

 

 

 

Horváth Gyula 

polgármester 

dr. Szalay Péter 

jegyző 
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