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NAPIRENDI PONTOK 

1. A „Helyi Fejlesztések támogatása” című, VP6-19.2.1.-70-9-21 kódszámú pályázat 

benyújtása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. A 2023. évi belső ellenőrzési témakör meghatározása 

Előadó: dr. Szalay Péter  – jegyző 

3. A 2022. évi belső ellenőrzési jelentős megtárgyalása 

Előadó: dr. Szalay Péter  – jegyző 

4. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 13/2016. (XI.30.) sz. 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. A PUR-008. forgalmi rendszámú tehergépjármű tulajdonjogátruházása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

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

rendelet módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

7. A Váci utca 19. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

8. A Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

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

módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

9. Győrszemere Község településrendezési tervének módosításáról (munkaszám: 2201) 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

10. Szabad felhasználású pénzeszköz elhelyezése 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

11. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

ZÁRT ÜLÉS! 

12. Jegyzői határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

 

RENDELETEK 

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2022. (XII. 13.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 13/2016. (IX.30.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról 
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Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2022. (XII. 13.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

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

rendelet módosításáról 

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2022. (XII. 13.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési 

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

 

HATÁROZATOK 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

91/2022. (XII. 13.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2022.12.13. napi testületi ülés napirendi pontjairól 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2022. (XII. 13.) sz. 

HATÁROZATA 

a „Helyi Fejlesztések támogatása” című, VP6-19.2.1.-70-9-21 kódszámú pályázat 

benyújtásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

93/2022. (XII. 13.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2023. évi belső ellenőrzési témakör meghatározásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2022. (XII. 13.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2022. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2022. (XII. 13.) sz. 

HATÁROZATA 

a PUR-008. forgalmi rendszámú gépjármű elidegenítéséről 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2022. (XII. 13.) sz. 

HATÁROZATA 

a Váci utca 19. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbításáról 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2022. (XII. 13.) sz. 

HATÁROZATA 

Győrszemere Község településrendezési tervének módosításáról (munkaszám: 2201) 
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Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

98/2022. (XII. 13.) sz. 

HATÁROZATA 

szabad felhasználású pénzeszköz elhelyezéséről 
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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: 16:00 óra 

 

Az ülés vége: 17:20 óra 

 

Jelen vannak: 

• Horváth Gyula polgármester 

• 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: 

• Ravazdi Istvánné alpolgármester 

 

Meghívottak: 

• Mészárosné Nagy Henrietta 

• Boros József 

 

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 

91/2022. (XII. 13.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2022.12.13. napi testületi ülés napirendi pontjairól 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2022.12.13. napi testületi 

ülésének napirendi pontjai a következőek: 

1. A „Helyi Fejlesztések támogatása” című, VP6-19.2.1.-70-9-21 kódszámú pályázat 

benyújtása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. A 2023. évi belső ellenőrzési témakör meghatározása 

Előadó: dr. Szalay Péter  – jegyző 

3. A 2022. évi belső ellenőrzési jelentős megtárgyalása 

Előadó: dr. Szalay Péter  – jegyző 

4. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 13/2016. (XI.30.) sz. 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. A PUR-008. forgalmi rendszámú tehergépjármű tulajdonjogátruházása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

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

rendelet módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

7. A Váci utca 19. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

8. A Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

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

módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

9. Győrszemere Község településrendezési tervének módosításáról (munkaszám: 2201) 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

10. Szabad felhasználású pénzeszköz elhelyezése 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

11. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

ZÁRT ÜLÉS! 

12. Jegyzői határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 
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1. NAPIRENDI PONT – A „HELYI FEJLESZTÉSEK TÁMOGATÁSA” CÍMŰ, VP6-19.2.1.-70-9-21 

KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

A közismertebb nevén LEADER pályázat beadási határideje 2022.12.16. A korábbi 

egyeztetéseinknek megfelelően előkészítettük a pályázati anyagot, kiküldésre került a hozzá 

tartozó határozati javaslat. 

Kérem a testülettől a határozat meghozatalát és a pályázat benyújtását. 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

92/2022. (XII. 13.) sz. 

HATÁROZATA 

a „Helyi Fejlesztések támogatása” című, VP6-19.2.1.-70-9-21 kódszámú pályázat 

benyújtásáról 

 

I. Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Helyi Fejlesztések 

támogatása” című, VP6-19.2.1.-70-9-21 kódszámú pályázatra pályázatot nyújt be.  

II. A fejlesztés megnevezése: Közterületkarbantartó gépek beszerzése Győrszemerén 

III. A fejlesztéssel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: 9121 Győrszemere, Fő utca 

20. (355/2. hrsz.) 

IV. A pályázati kategória: Új gép beszerzése 

V. Projekt költségek bemutatása: 

a. Projekt teljes költsége: 6.940.931 Ft 

b. Igényelt támogatás: 5.544.341 Ft 

c. Önerő: 1.396.590 Ft 

VI. Önerő biztosítása: A képviselő-testület eredményes pályázat esetében biztosítja az 

V. pontban meghatározott önrészt az önkormányzat 2023. évi költségvetésének 

terhére. 

VII. A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gyula polgármestert a pályázat 

benyújtására és az ehhez szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Horváth Gyula polgármester Határidő: azonnal 

 

 

2. NAPIRENDI PONT – A 2023. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI TÉMAKÖR MEGHATÁROZÁSA 

 

dr. Szalay Péter jegyző: 

Minden évben kötelező feladat a belső ellenőrzés elvégzése. Ehhez szükséges, hogy a 

Képviselő-testület meghatározza az ellenőrzés témakörét. 

Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján azt látom, hogy az ellenőrző felettes szervek kiemelt 

figyelmet fordítanak a belső kontrollrendszer kialakításának és működésének ellenőrzésére, 

ezért javaslom, hogy a 2023. évi belső ellenőrzési témakör téma az alábbi legyen: „A belső 

kontroll rendszer kialakításának ellenőrzése” 

Alapelvem, hogy belső ellenőrzés ne csak egy mondvacsinált ellenőrzés legyen. Ilyenkor 

lehetőségünk van egy külső szakértő bevonásával (a belső ellenőrrel) áttekinteni egy 

szakterületet és a hibáinkat kijavítani. 
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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 

93/2022. (XII. 13.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2023. évi belső ellenőrzési témakör meghatározásáról 

 

I. A Képviselő-testület a Győrszemere Községi Önkormányzat vonatkozásában a 2023. 

évre az alábbi belső ellenőrzési témakört határozza meg: 

„A belső kontroll rendszer kialakításának ellenőrzése” 

II. A Képviselő-testület felkéri a jegyzőt, hogy a belső ellenőrrel az ellenőrzés 

lefolytatását készítsék elő. 

 

Felelős: jegyző Határidő: 2023. december 31. 

 

3. NAPIRENDI PONT – A 2022. ÉVI BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTŐS MEGTÁRGYALÁSA 

 

dr. Szalay Péter jegyző: 

A 2022. évben lefolytatásra került a belső ellenőrzés, melynek tárgya „A leltározás 

lefolytatásának eljárásrendi kontrollja” volt. Kiküldésre került az erről szóló belső ellenőr 

jelentés. Kérem a testülettől annak elfogadását. 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

94/2022. (XII. 13.) sz. 

HATÁROZATA 

a 2022. évi belső ellenőrzési jelentés elfogadásáról 

 

I. A Képviselő-testület a 2022. évi „A leltározás lefolytatásának eljárásrendi kontrollja” 

tárgyú belső ellenőrzési jelentés tartalmát megismerte, annak tartalmát elfogadja. 

II. A Képviselő-testület tudomásulveszi, hogy a jelentés alapján további intézkedés 

elrendelése nem szükséges. 

 

Felelős: jegyző Határidő: azonnal 

 

4. NAPIRENDI PONT – AZ EGÉSZSÉGÜGYI ALAPELLÁTÁSI KÖRZETEK MEGÁLLAPÍTÁSÁRÓL 

SZÓLÓ 13/2016. (XI.30.) SZ. ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

A védőnői körzethatár felülvizsgálatát a Képviselő-testület rendelte el a 67/2022. (VIII. 30.) 

sz. határozatával. 

A folyamatot elindítottuk, a járási vezető védőnő véleményét kikértük, aki 2022. november 3-

án adta ki véleményét, miszerint támogatja a meglévő heti 40 órás státusz mellett egy további 

heti 20 órás státusz létesítését. Egy azt jelenti, hogy a továbbiakban már egy védőnői körzettel 

nem lehet ellátni a települést a megnövekedett ellátotti létszám miatt. 

Ezt követően az országos tisztifőorvos véleményét is ki kellett kérnünk, aki 2022. november 

18-án kiadta támogató tartalmú szakvéleményét. 
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Kérem a Képviselő-testülettől, hogy a megküldött önkormányzati rendelet-tervezetet 

megalkotni szíveskedjen. 

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

tartózkodás szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet: 

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

15/2022. (XII. 13.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 13/2016. (IX.30.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

5. NAPIRENDI PONT – A PUR-008. FORGALMI RENDSZÁMÚ TEHERGÉPJÁRMŰ 

TULAJDONJOGÁTRUHÁZÁSA 

 

Horváth Gyula polgármester: 

Győrszemere Község Tűzoltó Egyesülete kérelmet nyújtott be az önkormányzat felé. A 

kérelem a PUR-008 rendszámú darusautót érinti, ami az önkormányzat tulajdonában áll, de 

üzembentartóként a Tűzoltó Egyesület van nyilvántartásba véve. Az Egyesület kéri, és egyben 

javasolja, hogy a gépjármű tulajdonjogát ruházza át az önkormányzat annak érdekében, hogy 

a gépjárműadó mentességre jogosultak legyenek. 

Az ügyletet pályázati fenntartási kötelezettség, vagy más egyéb körülmény nem akadályozza. 

Javaslom, hogy a Képviselő-testület ingyenesen ruházza át az egyesületnek a járművet, de 

kössük ki feltételként, hogy azt 20 évig nem idegeníthetik el, kizárólag az önkormányzat 

engedélyével. 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

95/2022. (XII. 13.) sz. 

HATÁROZATA 

a PUR-008. forgalmi rendszámú gépjármű elidegenítéséről 

 

I. A Képviselő-testület a PUR-008. forgalmi rendszámú gépjárművet ingyenesen 

Győrszemere Község Tűzoltó Egyesületének ajándékozza az alábbi kikötésekkel: 

a. Az Egyesület a járművet köteles változatlan formában az egyesület műszaki 

beavatkozásához használni, azt 20 éven keresztül nem idegenítheti el az 

önkormányzat külön engedélye nélkül. 

II. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az ajándékozási szerződés 

aláírására. 

 

Felelős: polgármester Határidő: azonnal 
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6. 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 elbírálását. 

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

tartózkodás szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet: 

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

16/2022. (XII. 13.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

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

rendelet módosításáról 

 

7. NAPIRENDI PONT – A VÁCI UTCA 19. SZ. ALATTI INGATLAN BÉRLETI SZERZŐDÉSÉNEK 

MEGHOSSZABBÍTÁSA 

Horváth Gyula polgármester: 

A Váci utca 19. sz. alatti ingatlanunk bérleti szerződése 2022. december 31-én lejár. A bérlő 

jelezte, hogy 2023. március 31-ig szeretné tovább bérelni az ingatlant. 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

96/2022. (XII. 13.) sz. 

HATÁROZATA 

a Váci utca 19. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbításáról 

 

I. A Képviselő-testület a Váci utca 19. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének 

meghosszabbítását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. 

II. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a bérleti szerződés aláírására. 

Felelős: polgármester Határidő: 2022. december 31. 

 

8. 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 elbírálását. 

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

tartózkodás szavazattal megalkotja az alábbi rendeletet: 

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

17/2022. (XII. 13.) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

a Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és működési 

Szabályzatáról szóló 11/2019. (X. 17.) sz. önkormányzati rendelet módosításáról 
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9. NAPIRENDI PONT – GYŐRSZEMERE KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK 

MÓDOSÍTÁSÁRÓL (MUNKASZÁM: 2201) 

Horváth Gyula polgármester: 

A mindenki számára ismert rendezési terv módosításunkkal kapcsolatban az állami főépítész 

kérése volt, hogy a testületi határozat más formában legyen megszövegezve. A 

településtervező ennek megfelelően elkészítette a határozati javaslatot, amit javaslok 

elfogadni. 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

97/2022. (XII. 13.) sz. 

HATÁROZATA 

Győrszemere Község településrendezési tervének módosításáról (munkaszám: 2201) 

 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 

(továbbiakban Korm. Rendelet) 59. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület Győrszemere 

Község településrendezési tervének módosítását határozta el (munkaszám: 2201) az alábbi 

területeken és az alábbi célokból: 

I. A módosítással érintett terület: a 086/35 hrsz.-ú terület 

II. A módosítás oka, célja: a 086/35 hrsz.-ú területen beépítésre szánt különleges 

logisztikai terület kialakítása 

III. A településrendezési terv módosítása során Győrszemere Község közigazgatási 

területén új beépítésre szánt területet jelöl ki az önkormányzat; az épített környezet 

alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (Étv.) foglalt 

követelményeknek megfelel. Indoklás: Az új beépítésre szánt terület kijelölés nem 

okozza a különböző települések beépítésre szánt területeinek összenövését. A terület 

a közigazgatási határtól kb. 800 méterre található, és a határ túloldalán, Koroncó 

településen sincsenek beépítésre szánt területek a közigazgatási határ mentén. Nem 

kell tartani a települések összenövésétől. 

Ez egy helyhez kötött beruházás, amely máshol nem megvalósítható. A hatályos 

településszerkezeti és szabályozási terv a településen jelöl gazdasági területeket 

(egyéb ipari és kereskedelmi szolgáltató), azonban ezek elhelyezkedése, 

használhatósága és hasznosíthatósága nem megfelelő a tervezett beruházás számára. 

Az új különleges, logisztikai, gazdasági terület kialakítása nem lakóterületek közé 

ékelődve tervezett, a terület használata miatt keletkező kamion forgalom a 

lakóterületeket nem zavarhatja. Az új M83-as főútról kialakítandó lehajtó út 

nyomvonala – mely a települést a főúttal összeköti – érinti a területe, így a telek 

elhelyezkedése, az új M83-as főúthoz való viszonya miatt megfelelő egy különleges 

logisztikai, gazdasági terület kijelöléséhez.  

IV. A település beépítésre szánt, beépítésre kijelölt területén nincs megfelelő terület a 

tervezett beruházás megvalósításához, ezért az új beépítésre szánt különleges terület 

kijelölését az Önkormányzat támogatja. 

V. A konkrét beruházás megvalósítása érdekében a képviselő-testület a Győrszemere, 

086/35, 086/36, 094/1, 094/2, 095/29, 095/28, 0158/4 helyrajziszámokat kiemelt 

fejlesztési területté nyilvánítja, ez alapján a módosítás a Korm. rendelet 68.§ (1) 

bekezdés ba) pontja szerint egyszerűsített eljárásban lefolytatható. 

VI. A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmáról szóló feljegyzést a 

képviselő- testület elfogadja. 

A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmáról szóló feljegyzés jelen 
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határozat melléklete. 

VII. A fentiekben ismertetett településrendezési terv módosítással (munkaszám: 2201) 

összefüggésben a képviselő-testület a településképi arculati kézikönyv és a 

településképi rendelet módosításáról dönt.  

 

Felelős: polgármester Határidő: folyamatos 

 

10. NAPIRENDI PONT – SZABAD FELHASZNÁLÁSÚ PÉNZESZKÖZ ELHELYEZÉSE 

 

Horváth Gyula polgármester: 

2022. augusztus 30-án döntött a Képviselő-testület legutóbb a szabad felhasználású 

pénzeszközök elhelyezéséről. Ezen ügylet 2022. december 14-én (holnap) lejár, döntést kell 

hozni az ismételt elhelyezésről. Javaslom, hogy hasonló konstrukcióba helyezzük el újra a 

pénzünket. 

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

tartózkodás szavazattal meghozza az alábbi határozatot: 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

98/2022. (XII. 13.) sz. 

HATÁROZATA 

szabad felhasználású pénzeszköz elhelyezéséről 

I. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a jegyzőt, hogy az alábbi 

paraméterekkel értékpapírt vásároljon: 

a. Összeg: 5x100.000.000 Ft = 500.000.000 Ft 

b. Lehetséges értékpapírok: 100%-os állami garanciavállalással rendelkező 

Magyar Állampapír, Magyar Államkötvény, Diszkont Kincstárjegy. 

c. Minimálisan elfogadható éves hozam: 11% 

d. Maximális befektetési időtartam: 6 hónap 

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

pénzintézetektől ajánlatot kérjen és a legkedvezőbb ajánlat szerinti befektetési formát 

választva az értékpapírt megvásárolják, az ehhez kapcsolódó járulékos pénzügyi 

műveleteket elvégezzék. 

III. A Képviselő-testület kéri a polgármestert és a jegyzőt, hogy a megkötött 

ügyletről/ügyletekről tájékoztassa a Képviselő-testületet. 

Felelős: polgármester, jegyző Határidő: folyamatos 
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11. 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. DECEMBER 13. 
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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. december 13. napján (kedd) 

16:00 órai kezdettel összehívom. 

 

Az ülés helye: GYŐRSZEMERE, POLGÁRMESTERI HIVATAL 

 9121 Győrszemere, Fő utca 20. 

 

N A P I R E N D : 

 

1. A „Helyi Fejlesztések támogatása” című, VP6-19.2.1.-70-9-21 kódszámú pályázat 

benyújtása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

2. A 2023. évi belső ellenőrzési témakör meghatározása 

Előadó: dr. Szalay Péter  – jegyző 

3. A 2022. évi belső ellenőrzési jelentős megtárgyalása 

Előadó: dr. Szalay Péter  – jegyző 

4. Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 13/2016. (XI.30.) sz. 

önkormányzati rendelet módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

5. A PUR-008. forgalmi rendszámú tehergépjármű tulajdonjogátruházása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

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

rendelet módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

7. A Váci utca 19. sz. alatti ingatlan bérleti szerződésének meghosszabbítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

8. A Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és 

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

módosítása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

9. Győrszemere Község településrendezési tervének módosításáról (munkaszám: 2201) 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

10. Szabad felhasználású pénzeszköz elhelyezése 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

11. Egyéb 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 
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ZÁRT ÜLÉS! 

12. Jegyzői határozat ellen benyújtott fellebbezés elbírálása 

Előadó: Horváth Gyula  – polgármester 

 

Kérem, hogy az ülésen pontosan szíveskedjék megjelenni. 

 

Győrszemere, 2022. december 8. 

 

 

 Horváth Gyula s.k. 

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

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (XII. 13.) sz. 

HATÁROZATA 

a „Helyi Fejlesztések támogatása” című, VP6-19.2.1.-70-9-21 kódszámú pályázat 

benyújtásáról 

 

I. Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a „Helyi Fejlesztések 

támogatása” című, VP6-19.2.1.-70-9-21 kódszámú pályázatra pályázatot nyújt be.  

II. A fejlesztés megnevezése: Közterületkarbantartó gépek beszerzése Győrszemerén 

III. A fejlesztéssel érintett ingatlan címe, helyrajzi száma: 9121 Győrszemere, Fő utca 

20. (355/2. hrsz.) 

IV. A pályázati kategória: Új gép beszerzése 

V. Projekt költségek bemutatása: 

a. Projekt teljes költsége: 6.940.931 Ft 

b. Igényelt támogatás: 5.544.341 Ft 

c. Önerő: 1.396.590 Ft 

VI. Önerő biztosítása: A képviselő-testület eredményes pályázat esetében biztosítja az V. 

pontban meghatározott önrészt az önkormányzat 2023. évi költségvetésének terhére. 

VII. A képviselő-testület felhatalmazza Horváth Gyula polgármestert a pályázat 

benyújtására és az ehhez szükséges jognyilatkozatok megtételére. 

 

Felelős: Horváth Gyula polgármester Határidő: azonnal 
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4. sz. melléklet - 2. napirendi pont 
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5. sz. melléklet - 3. napirendi pont 
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6. sz. melléklet - 4. napirendi pont 

TERVEZET 

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének 

…/2022. (……) sz. 

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló 13/2016. (IX.30.) sz. 

önkormányzati rendelet módosításáról 

 

Győrszemere Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

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

bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva - az egészségügyi alapellátásról 

szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró 

alapellátást végző orvos és védőnő, valamint az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi 

CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított jogkörében eljáró Nemzeti 

Egészségfejlesztési Intézet véleményének kikérésével - a következőket rendeli el: 

 

1. § Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló Győrszemere Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016(XI.30..) önkormányzati rendelete 4. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„4. § (1) Győrszemere Községi Önkormányzatának teljes közigazgatási területe kettő 

területi védőnői körzetet alkot az 1. sz. mellékletben foglaltak szerint. A körzetek 

székelye: 9121 Győrszemere, Iskola u. 2. (Védőnői rendelő) 

(2) A Győrszemerei Óvoda-Bölcsőde intézményben az óvoda védőnői feladatok ellátását 

az 1. számú védőnői körzet látja el. Működési területe alá tartozik a település teljes 

közigazgatási területe.” 

 

2. § Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló Győrszemere Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016(XI.30..) önkormányzati rendelete 6. §-a 

helyébe a következő rendelkezés lép: 

„6. § (1) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és védőnő együttes szolgáltatásából 

áll, melyet a 9121 Győrszemere, Iskola u. 9. szám alatti orvosi rendelőben biztosítanak. 

(2) Az önkormányzat az iskola védőnői feladatokat feladatellátási szerződés keretein 

belül Gyarmat Község Önkormányzata útján látja el a Gyarmati Védőnői Szolgálattal.” 

 

3. § Az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról szóló Győrszemere Községi 

Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2016(XI.30..) önkormányzati rendelete az 1. 

melléklet szerinti 1. melléklettel egészül ki. 

 

4. § Ez a rendelet 2022. december 14-én lép hatályba, és 2022. december 15-én hatályát 

veszti. 

 

Győrszemere, 2022. december 13. 

 

 

 

 

Horváth Gyula 

polgármester 

dr. Szalay Péter 

jegyző 

 

https://njt.hu/jogszabaly/2015-123-00-00#SZ6@BE1
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00#SZ13@BE1@PO4
https://njt.hu/jogszabaly/2011-189-00-00#SZ13@BE1@PO4
https://njt.hu/jogszabaly/2015-123-00-00#SZ5@BE2
https://njt.hu/jogszabaly/2015-123-00-00#SZ6@BE2
https://njt.hu/jogszabaly/2015-123-00-00#SZ6@BE2
https://or.njt.hu/eli/v01/727761/r/2022/15#SZ4
https://or.njt.hu/eli/v01/727761/r/2022/15#ME1
https://or.njt.hu/eli/v01/727761/r/2022/15#ME1
https://or.njt.hu/eli/v01/727761/r/2022/15#ME1
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1. sz. melléklet 

Győrszemerei Védőnői Szolgálat 1. 

Védőnői körzethez tartozó közterületek 

 

1. Ady Endre utca (egész utca) 

2. Akácfa utca (egész utca) 

3. Bakonyér utca (egész utca) 

4. Barátság park (egész utca) 

5. Diófa utca (egész utca) 

6. Domb utca (egész utca) 

7. Dózsa utca (egész utca) 

8. Erdősor (egész utca) 

9. Fő utca (egész utca) 

10. Gesztes út (egész utca) 

11. Győri út (egész utca) 

12. Hársfa utca (egész utca) 

13. Hegy út (egész utca) 

14. Hunyadi János utca (egész utca) 

15. Hunyadi utca (egész utca) 

16. Ifjúság park (egész utca) 

17. Iskola utca (egész utca) 

18. Józsefháza (egész utca) 

19. Kis köz (egész utca) 

20. Kisfaludy utca (egész utca) 

21. Kisszentpál (egész utca) 

22. Koroncói út (egész utca) 

23. Kossuth Lajos út (egész utca) 

24. Középdűlő út (egész utca) 

25. Margitmajor (egész utca) 

26. Panoráma utca (egész utca) 

27. Patkó utca (egész utca) 

28. Posta utca (egész utca) 

29. Raabersped út (egész utca) 

30. Rózsa utca (egész utca) 

31. Sárdos (egész utca) 

32. Szőlődombi út (egész utca) 

33. Táncsics Mihály utca (egész utca) 

34. Temető utca (egész utca) 

35. Tóthtag (egész utca) 

36. Törökház (egész utca) 

37. Új utca (egész utca) 

38. Váci utca (egész utca) 

39. Vasútállomás (egész utca) 

40. Vendelsor (egész utca) 

Győrszemerei Védőnői Szolgálat 2. 

Védőnői körzethez tartozó közterületek 

 

1. Felpéci út (egész utca) 

2. József Attila utca (egész utca) 

3. Közép utca (egész utca) 

4. Liget utca (egész utca) 

5. Malom utca (egész utca) 

6. Nagyerdei út (egész utca) 

7. Nyárfa utca (egész utca) 

8. Orgona utca (egész utca) 

9. Pacsirta utca (egész utca) 

10. Park utca (egész utca) 

11. Petőfi Sándor utca (egész utca) 

12. Sajtos utca (egész utca) 

13. Széles utca (egész utca) 

14. Szellő utca (egész utca) 

15. Tó utca (egész utca) 

16. Tölgyfa utca (egész utca) 

17. Tündértó utca (egész utca) 
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7. sz. melléklet - 6. napirendi pont 

TERVEZET 

Győrszemere Község Önkormányzata 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 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 szociális vetítési alap összegének 400%-át, egyedül 

élő esetén pedig a 450%-át.” 

 

2. § (1) 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 a szociális vetítési alap összegének 450 %-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.” 

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

10. § (11) bekezdés a) pontja helyébe a következő rendelkezés lép: 

(A lakhatással kapcsolatos települési támogatás egy hónapra jutó összege) 

„a) a lakásfenntartás elismert havi költségének 30%-a, ha a jogosult háztartásában az egy 

fogyasztási egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 

50%-át,” 

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

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

„(12) A (11) bekezdés b) pontja szerinti TM kiszámítása a következő módon történik: 

ahol a J a jogosult háztartásában egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelmet, az NYM 

pedig a szociális vetítési alap összegét jelöli. A TM-et századra kerekítve kell meghatározni.” 

 

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

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

„(1) Ápolási települési támogatásra jogosult az a személy, aki 18. életévét betöltött, tartósan 

beteg személy ápolását, gondozását végzi és a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem 
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nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 300%-át, illetve egyedülálló személy 

esetén annak 450%-át.” 

 

4. § 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 szociális vetítési alap összegének 400 %-át, 

egyedülálló esetén a 450 %-át nem haladja meg, továbbá a havi igazolt gyógyszerköltsége 

meghaladja a szociális vetítési alap összegének 20 %-át” 

5. § 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 szociális vetítési alap összegének 400%-

át nem éri el.” 

 

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

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

„(1) Kérelemre az adott év vonatkozásában a hulladékgyűjtő edényzet közszolgáltatási 

díjából a rendelkezésre állási díj 100 %-át az önkormányzat átvállalja annak a győrszemerei, 

állandó bejelentett lakcímmel rendelkező és életvitelszerűen a lakásban élő 70 év feletti 

személynek, aki a népesség-nyilvántartás adatai alapján egyedül él, az adott ingatlanon 

magánszálláshely idegenforgalmi hasznosítást nem végez és akinek a havi átlagjövedeleme a 

szociális vetítési alap összegének 400%-át nem haladja meg. A támogatás kezdőnapja a 

kérelem beérkezése szerinti hónap első napja. A támogatás utolsó napja a jogosultság 

visszavonását, vagy a jogosult halálát követő számlazárás utolsó napja, de legfeljebb a 

jogosultság megszűnését követő 90. nap.” 

 

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

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

„(3) A születési támogatás iránti kérelmet a gyermek születésének napjától számított egy éven 

belül terjesztheti elő a családi pótlékban részesülő szülő a 9. sz. melléklet szerinti 

nyomtatványon.” 

 

8. §  

Ez a rendelet 2023. január 1-jén lép hatályba, és 2023. január 2-án hatályát veszti. 

 

Győrszemere, 2022. december 13. 

 

 

 

 

Horváth Gyula 

polgármester 

dr. Szalay Péter 

jegyző 
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8. sz. melléklet - 7. napirendi pont 

TERVEZET 

BÉRLETI SZERZŐDÉS 

1. sz. módosítás 

 

A jelen bérleti szerződés módosítás (továbbiakban: szerződés) létrejött  

egyrészről: 

Győrszemere Községi Önkormányzat (9121 Győrszemere, Fő u. 20; Adószám: 15727763-

2-08; képviseli: Horváth Gyula polgármester) 

mint bérbeadó (továbbiakban: Bérbeadó); 

valamint másrészről 

Magyar Vöröskereszt Győr-Moson-Sopron Megyei Szervezete (székhely: 9024 Győr, 

Nagy Imre utca 28., képviselő: Kun Szilvia megyei igazgató, adószám: 19116873-1-08) mint 

bérlő, továbbiakban Bérlő (továbbiakban együtt: szerződő felek) között alulírott helyen és 

időben, az alábbi feltételekkel: 

(Bérbeadó és a Bérlő a továbbiakban, mint „fél” és együttesen, mint „felek” is említésre 

kerülhetnek) között a mai napon az alábbiak szerint: 

1.1 Felek 2022. szeptember 26-án bérleti szerződést kötöttek a 9121 Győrszemere, Váci utca 

19 (195/2. hrsz.) alatt található ingatlanra. (továbbiakban: eredeti szerződés). Jelen szerződés 

ezen bérleti szerződés módosításáról rendelkezik. 

1.2 Felek megállapodnak, hogy az eredeti szerződés 2. pontja helyébe az alábbi rendelkezés 

lép: 

„A jelen szerződés 2022. szeptember 1. napjától 2023. március 31. napjáig határozott 

időtartamra szól.” 

1.3 Jelen szerződésmódosítás annak aláírásának napjától érvényes, egyebekben az eredeti 

szerződés tartalma változatlan. 

1.5 A jelen szerződés tartalmazza a felek között létrejött végleges megállapodást. A feleket 

nem köti egyetlen olyan szóban vagy írásban, kifejezett vagy hallgatólagos módon tett 

rendelkezés, nyilatkozat, feltétel vagy kijelentés sem, amelyet a jelen szerződés nem 

tartalmaz. Ha a jelen szerződés bármely része érvénytelenné, jogtalanná vagy 

érvényesíthetetlenné válik, az a fennmaradó részek érvényességét, jogszerűségét és 

érvényesíthetőségét nem érinti. 

Az, hogy valamelyik fél egy adott alkalommal nem ragaszkodik szigorúan a jelen szerződés 

valamely lényegi feltételéhez, vagy kikötéséhez nem jelenti azt, hogy adott fél lemond arról, 

hogy a későbbiekben ragaszkodjon az adott feltétel vagy kikötés szigorú betartásához vagy a 

jelen szerződés más lényegi feltételéhez vagy kikötéséhez. 

A jelen szerződés a felek közötti teljes megállapodást tartalmazza és meghalad minden, a 

felek között a jelen szerződés tárgya vonatkozásában korábban vagy azzal egyidejűleg kötött 

akár szóbeli, akár írásbeli megállapodást és egyezményt. Jelen szerződést kizárólag írásban, 

mindkét fél által aláírt megegyezéssel lehet módosítani, utalva arra, hogy az adott 

dokumentum a jelen szerződés módosítása.  

Bármely, a jelen szerződés szerinti értesítést vagy más egyéb közlést írásban kell adni a 

következő módon valamelyikén: személyesen; ajánlott, tértivevényes levél útján a Bérbeadó, 

vagy a Bérlő azon címeire, amelyek jelen szerződés bevezetőjében szerepelnek. 
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Egyik fél sem felelős jelen szerződésben foglalt kötelezettségei elmulasztásáért, ha a 

mulasztás rajta kívülálló, elháríthatatlan okra vezethető vissza. Vis major esetén a teljesítésre 

képtelen fél írásban vagy telefon útján értesíti a másik felet a vis majort okozó eseményről és 

a felek kötelesek megtenni mindent a vis major okának mielőbbi elhárítása érdekében.  

A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény rendelkezései az irányadók. 

A fentiek tanúsításául felek a jelen szerződést figyelmesen elolvasták, megértették, majd az 

alább megjelölt dátummal aláírták. 

Kelt: Győrszemere, …………………………… 

 

 

 

 

 

 

………………………………. 

Bérbeadó 

………………………………. 

Bérlő 
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9. sz. melléklet - 8. napirendi pont 

TERVEZET 

 

Győrszemere Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

…/2022. (……) 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 1. melléklete helyébe az 1. 

melléklet lép. 

2. § Ez a rendelet 2022. december 14-én lép hatályba, és 2022. december 15-én hatályát 

veszti. 

Győrszemere, 2022. december 13. 

 

 

 

 

Horváth Gyula 

polgármester 

dr. Szalay Péter 

jegyző 

 

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
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10. sz. melléklet - 9. napirendi pont 

 

HATÁROZATI JAVASLAT 

Győrszemere Község Önkormányzata Képviselő-testületének  

.../2022. (…) önkormányzati határozata 

Győrszemere Község településrendezési tervének módosításáról (munkaszám: 2201) 

 

 

A településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes 

településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 

(továbbiakban Korm. Rendelet) 59. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület Győrszemere 

Község településrendezési tervének módosítását határozta el (munkaszám: 2201) az alábbi 

területeken és az alábbi célokból: 

 

A módosítással érintett terület: a 086/35 hrsz.-ú terület 

A módosítás oka, célja: a 086/35 hrsz.-ú területen beépítésre szánt különleges logisztikai 

terület kialakítása 

A településrendezési terv módosítása során Győrszemere Község közigazgatási területén új 

beépítésre szánt területet jelöl ki az önkormányzat; az épített környezet alakításáról és 

védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben (Étv.) foglalt követelményeknek megfelel. 

Indoklás: Az új beépítésre szánt terület kijelölés nem okozza a különböző települések 

beépítésre szánt területeinek összenövését. A terület a közigazgatási határtól kb. 800 méterre 

találhat, és a határ túloldalán, Koroncó településen sincsenek beépítésre szánt területek a 

közigazgatási határ mentén. Nem kell tartani a települések összenövésétől.  

Ez egy helyhez kötött beruházás, amely máshol nem megvalósítható. A hatályos 

településszerkezeti és szabályozási terv a településen jelöl gazdasági területeket (egyéb ipari 

és kereskedelmi szolgáltató), azonban ezek elhelyezkedése, használhatósága és 

hasznosíthatósága nem megfelelő a tervezett beruházás számára.  

Az új különleges, logisztikai, gazdasági terület kialakítása nem lakóterületek közé ékelődve 

tervezett, a terület használata miatt keletkező kamion forgalom a lakóterületeket nem 

zavarhatja. Az új M83-as főútról kialakítandó lehajtó út nyomvonala – mely a települést a 

főúttal összeköti – érinti a területe, így a telek elhelyezkedése, az új M83-as főúthoz való 

viszonya miatt megfelelő egy különleges logisztikai, gazdasági terület kijelöléséhez.  

A település beépítésre szánt, beépítésre kijelölt területén nincs megfelelő terület a tervezett 

beruházás megvalósításához, ezért az új beépítésre szánt különleges terület kijelölését az 

Önkormányzat támogatja.  

 

A konkrét beruházás megvalósítása érdekében a képviselő-testület a Győrszemere, 086/35, 

086/36, 094/1, 094/2, 095/29, 095/28, 0158/4 helyrajziszámokat kiemelt fejlesztési területté 

nyilvánítja, ez alapján a módosítás a Korm. rendelet 68.§ (1) bekezdés ba) pontja szerint 

egyszerűsített eljárásban lefolytatható. 

 

A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmáról szóló feljegyzést a képviselő- 

testület elfogadja. 

 

A megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmáról szóló feljegyzés jelen határozat 

melléklete. 
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A fentiekben ismertetett településrendezési terv módosítással (munkaszám: 2201) 

összefüggésben a képviselő-testület a településképi arculati kézikönyv és a településképi 

rendelet módosításáról dönt.  

 

 

 ……………….......……………. …………........……………… 

 polgármester jegyző 

 

 

A kivonat hiteléül: 

 

... , 2022. …. 

 …………………………….. 

 jegyző 
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Főépítészi feljegyzés (a …/2022. (...) önkormányzati határozat 1. számú 

melléklete) 

 

Győrszemere településrendezési terv módosítása (msz.: 2201) 

 

Megalapozó vizsgálat és alátámasztó javaslat tartalmi követelményeinek 

meghatározása 
 

Győrszemere településrendezési terv módosításához (Tervező: Káli Marianna, msz.: 2201) 

kapcsolódóan – a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról 

és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos 

jogintézményekről szóló – 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 

3/A.§ (2) bekezdésében, a 9.§ (6) bekezdésében, valamint a 11.§ (6) bekezdésében előírtaknak 

megfelelően a megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmi elemek tekintetében az 

alábbi javaslatot teszem: 

Módosítások összefoglalása: 086/35 hrsz.-ú területen különleges logisztikai övezet létrehozása 

A módosítással érintett terület: 086/35, 086/36, 094/1, 094/2, 095/29, 095/28, 0158/4 

helyrajzi számú területek 

 

A módosítás oka, célja: a településen egy új logisztikai terület kialakítása a cél a 

megváltozott úthálózat miatt a 086/35 hrsz.-ú területen  

 

 

A MEGALAPOZÓ VIZSGÁLAT TARTALMI KÖVETELMÉNYEI ÉS AZ 

ELHAGYHATÓ ELEMEK INDOKLÁSA 

A község 2003 évben fogadta el településfejlesztési koncepcióját, amelynek megalapozására 

elkészült a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet szerinti megalapozó vizsgálat is. Ez a 

megalapozó vizsgálat a Korm. rendelet 3/A.§-ban foglaltak szerint megfelelő aktualizálás 

után felhasználható településrendezési terv készítése során is. 
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AZ ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT TARTALMA ÉS AZ ELHAGYHATÓ 

ELEMEK INDOKLÁSA 

Alátámasztó javaslat tartalmi elemei a 314/2012. (XI. 8.) 

Korm. rendelet 3. melléklete alapján 

Elkészítendő vagy 

elhagyható-e a tartalmi 

elem? 

1. A KÖRNYEZETALAKÍTÁS TERVE 

1.1. TELEPÜLÉSRENDEZÉSI JAVASLATOK  

1.1.1. Javasolt településszerkezet, területfelhasználási rendszer 
Elhagyható, a terv nem teljes 

településre készülő módosítás, a 

terv léptékében irreleváns elem. 

1.1.1.1. Beépítésre szánt területek 
Elhagyható, a terv nem teljes 

településre készülő módosítás, a 

terv léptékében irreleváns elem. 

1.1.1.2. Beépítésre nem szánt területek Elhagyható, a terv nem teljes 

településre készülő módosítás, a 

terv léptékében irreleváns elem. 

1.1.1.3. Szerkezet meghatározó nyomvonalas és tagoló elemek 
Elhagyható, a terv nem teljes 

településre készülő módosítás, a 

terv léptékében irreleváns elem. 

1.1.1.4. Védelmi és korlátozó elemek 
Elhagyható, a terv nem teljes 

településre készülő módosítás, a 

terv léptékében irreleváns elem. 

1.2. A VÁLTOZÁSSAL ÉRINTETT TERÜLETEK ÖSSZEFOGLALÓJA 

ÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI  

1.2.1. A településszerkezeti változások bemutatása (az egyes 

területfelhasználási, illetve egyéb szerkezeti változások pontokba szedve, 

lehatárolva az adott változás bemutatása) 

- a terület a hatályos településszerkezeti tervben. 

- a javasolt módosítás és indoklása 

Szövegesen kifejtendő, rajzi 

alátámasztást igényel 

1.2.2. A településszerkezeti változások területrendezési tervekkel való 

összefüggéseinek bemutatása 
Szövegesen kifejtendő, rajzi 

alátámasztást igényel 

1.2.3. A változások hatályos településfejlesztési koncepcióval való 

összhangjának bemutatása (a településrendezési javaslatok összhangja a 

koncepcióban megfogalmazott jövőképpel és célokkal) 

A településfejlesztési koncepció 

felülvizsgálata egy másik 

eljárásban folyamatban van, így 

az összhang igazolása jelen terv 

esetében nem szükséges.    

2. SZAKÁGI JAVASLATOK 

2.1. TÁJRENDEZÉSI JAVASLAT  
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2.1.1. Tájhasználat, tájszerkezet javaslata 
Elhagyható, a terv nem teljes 

településre készülő módosítás, a 

terv léptékében irreleváns elem. 

2.1.2. Természetvédelmi javaslatok 
Elhagyható, a terv nem teljes 

településre készülő módosítás, a 

terv léptékében irreleváns elem. 

2.1.3. Tájvédelmi és tájképvédelmi javaslatok 
Elhagyható, a terv nem teljes 

településre készülő módosítás, a 

terv léptékében irreleváns elem. 

2.1.4. Biológiai aktivitásérték változása Szövegesen kifejtendő. 

2.2. ZÖLDFELÜLETI RENDSZER FEJLESZTÉSE  

2.2.1. Zöldfelületi rendszer elemeinek fejlesztési javaslatai Elhagyható, a terv léptékében 

irreleváns elem 

2.2.2. Zöldfelületi ellátottság alakulása Elhagyható, a terv léptékében 

irreleváns elem 

2.2.3. Zöldfelületek ökológiai szerepének erősítésére vonatkozó 

javaslatok 
Elhagyható, a terv léptékében 

irreleváns elem 

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK  

3.1. Közúti hálózati kapcsolatok 
Az érintett terület 

útkapcsolatának kialakítása 

kifejtendő  

3.2. Főbb közlekedési csomópontok Elhagyható, a terv léptékében 

irreleváns elem 

3.3. Belső úthálózat 

(keresztmetszeti szelvények, közterületi parkolás) 
Elhagyható, a terv léptékében 

irreleváns elem 

3.4. Közösségi közlekedés 

(közúti és kötöttpályás tömegközlekedés) 
Elhagyható, a terv léptékében 

irreleváns elem 

3.5. Kerékpáros közlekedés Elhagyható, a terv léptékében 

irreleváns elem 

3.6. Főbb gyalogos közlekedés Elhagyható, a terv léptékében 

irreleváns elem 

3.7. Gépjármű elhelyezés, parkolás Elhagyható, a terv léptékében 

irreleváns elem 

4. KÖZMŰVESÍTÉSI JAVASLATOK  
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4.1. Viziközművek Elhagyható, a telek közművesítése 

egyedileg biztosítható 

4.2. Energiaellátás Elhagyható, a telek közművesítése 

egyedileg biztosítható 

4.3. Hírközlés Elhagyható, a telek közművesítése 

egyedileg biztosítható  

4.4. Megújuló energiaforrások alkalmazása, környezettudatos 

energiagazdálkodás, egyedi közműpótlók 
Elhagyható, a telek közművesítése 

egyedileg biztosítható 

5. KÖRNYEZETI HATÁSOK ÉS FELTÉTELEK Elhagyható, a terv léptékében 

irreleváns elem 

6. HATÁLYOS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVVEL 

VALÓ ÖSSZHANG BEMUTATÁSA 

Elhagyható, a településszerkezeti 

terv módosul, így az összhanggal 

történő vizsgálatra nincs szükség,  

7. SZABÁLYOZÁSI KONCEPCIÓ Szöveges és rajzi alátámasztás 

szükséges 

8. BEÉPÍTÉSI TERV Elhagyható, a terv léptékében 

irreleváns elem 

9. KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS  
Amennyiben az E-térben a kijelölt 

véleményezők szükségesnek 

tartják, akkor kell elkészíteni. 

 

 

 

 …………………… 

Molnár Bence 

eseti jelleggel megbízott 

önkormányzati főépítész 

 

 


