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Hamarosan ideér a 2009. évi személyi jövedelemadó bevallásának, első hatámapja.
Községtinkben továbbra is négy olyan civilszervezet működik, akik jogosultak
az SZJ A | %-ának gy{ijtésére.
Tisztelettel kériink mindenkit' hogy , aki ninos elkötelezve valamely mas, 1 % gyftjtésére
jogosított szetvezet felé, illetve egyetért a helyben működő civil szervezeteink céljaival' hogy
a 2009. évi adójuk t oÁ-átnak felajánlásával segítsék valamelyik egyestiletiink, YIEY
alapítvanyunk helyi közösséget szolgríló tevékenységét.

| % gyujtésére jogosult börcsí civilszervezeteink:
- Börcs Fejlődéséért Alapítvrány |852656| _ 1 - 08
- Börcsi Faluvédő és Művelődő Egyestilet 18528398 _ 1 _ 08
- Községi Sportkör Börcs 19881605 _ 1 - 08
. Börcsi Önkéntes T(lzoLtó Egyesület t8973781_ 1 _ 08

Gépjárműadó

Ezúton értesítjtik az ingatlan és gépjármií fulajdonosokat, vállalkozásokat a 2010. évben
fizetendő helyi adókról.
Magánszemé|v kommunális adó mértóke nem Yáltozotti

4.000'.Ft I év I ingat|an
Az adő befizetésének hatríridej e is vá|tozatlan .az első részt március 15.ig, a második részt
szeptember 15-ig lehet késedelmi pótlék mentesen befizetni.
lu, egy összegben történő befizetés is lehetséges/,
1 db csekket mellékeltink a Hírmondó mellé, pótcsekket az Önkormányzatnal és a Postián
lehet kérni.
Gépiármíiadó:
Az |991. évi L)c(X[. törvény 7$. módosítása aLapján 2010. janurár 01-től az adó mértéke
megváltozott.
A gépjrármű tulajdonosok ez alapján az új összegről, új hatérozatot fognak kapni csekkel
egyiitt.
A befi zeté si határidő a hatÍrozat kézbent ételétőI sz,ámított 3 0 nap.
Iparűzési adót fizető viíllalkozásoknak a múlt évben kiadott hatfuozat alapjrán kell 2010.
03.15- ig teljesíteni a befizetést.

Aki utalússal szeretné teljesíteni az aőőfizetést az alábbi számlaszámokra megteheti. .
Gépjrírműadó beszedési számla : t |7 37 0a7- 1 53701 5 8.08970000

- Magiánszemély kommunális adó : 1 1737 0Ü7.1' 53 70 1 58-02820000
- iparíízési adó: ||737007.15370158-03540000

Bővebb tajékoztatast személyesen' vagy telefonona 553.245 sziámon lehet kérni.

onkormánvzat



Karbantartási munká|atok

Az orszÁgos Villamo s távvezeték Zrt. értesíti a térség gazdá|koóőtt, hogy február és május
hónapok közötti időpontban a Győr-orszáryhatar közötti 400 kv.os üáwezetéken
karbantartási és felújítasi munkálatokat v égez.
A terepen való mozgás sorrín a gépek taposasi kárt okozhaürak az énntett ingatlanokon,
amelyért a területek hasznrálóját kártérítés illeti meg.
Kérjtik az éinteÍteket, hogy amerrrryiben az eliégzendő munkálatok sorrán lcáresemény
következik be, ail. szíveskedjenek a Hivatalban helyben jelezni.

Szemétszállítási változások

A szemétszal|ítast érintő, korábban már többször jelzett viíltozasok lassan életiink tészévé
viílnak'
A kukás gy{íjtéssel kapcsolatos teendőkről, valamint a hulladékudvar (TSz Major mögötti
részen a mosónál) és a hulladékszigeÍ (a Dózsa utca elején a mostani műanyagpalack gyűjtő
konténerrel át elemben ) működésének rendjéról a szolgráltató hamarosan részletes
táfi ékoztatóany,agotfogmindenhántartátsnakküldeni.
A Nagytérsegi hulladékgazdálkodiási rendszer működésének megkezdésével a korabban az
onkormanyzat által biáosított szemétkezelési eljfuásokban is jelentős változrísok
következnek be, amiről szeretnék most röviden tájékoztatást adni.
Az tlj' szelektív gyiijtési rendszer marcius első felére tervezett indulásával egyidejtileg
megnyitásra keriil a hulladékudvar ( kiépítése lassan a végéhez kiizeledik ). A
hulladékudvar iizembe helyezésével egyidejűleg sorompővallezár1uk a szeméttelepet, ahova
ettől kezdve Tilos |eszahulladékok lerakása ( atertilet teljes rekultiváciőjavfulntóan még
ebben az esztendőben megke zdődik ).
Ugyancsak ettől az időponttól megsziintetjÍik a még meglévő 5 m3.es
hulladékkonténereket a Fo utcában, az Ady utciárrál, a Rríkóczi utcrínríl és a Börcsi.
szőlőkben.
A Bö,rcsi-szőlőkben egyidejiileg új, kukás szemétgyiijtési rendszert kívránunk bevezetni.

Atavasz folyamán kerítések kiépítést tewezzÍjrka tenetői hulladéktárolók mellé, hogy ezzel
fizikailag akadélyozz:lk meg az ,,idegen'', nem a temetőben keletkezett hulladék ottani
lerakását.

Tudom, hogl az új rendszerre való dttérés kisebb, nagtobb problémdkat óhatatlanul hoz
magóval' Tísztelettel kérek míndenkit, hogt az újonnan kíalakuló hulladékkezelési
rendszer tiszteletben furtdsdval jóraljon haaú, hogl telepÍilésiink, lakókörnyzetünk
kukuróltabb és szebb lehessen.

Megértésiiket, segí,tő és tómogató kiiuemíÍködésíiket előre is megkösziinve:

Rícz Róbert
polgármester


