
 

 

 

 

Ingatlan, gépjármű és iparűzési adó 

Tisztelt börcsi ingatlan és/vagy gépjármű tulajdonos és iparűzési adót fizető !  
Ezúton értesítjük az ingatlan és gépjármű tulajdonosokat, vállalkozásokat a 2013. évben fizetendő helyi 

adókról.  
 

Magánszemély kommunális adó mértéke a Börcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 

19/2011.(XI.29). önkormányzati rendelete alapján  

8.000,-Ft /év/ ingatlan. 
Az érintett adófizetők az összegről a határozatot csekkel együtt kézhez kapják. A befizetési határidő: I. rész 

a határozat kézhezvételétől számított 30 nap.  

II. félév 2013.09.15.  
 

Gépjárműadó mértékénél nem történt változás.  
Emlékeztetőként- Az 1991. évi LXXXII. törvény 7.§-a alapján személyszállító gépjármű esetében:  

*gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 345,-Ft / kilowatt  

*gyártási évet követő 4-7. naptári évben 300,-Ft / kilowatt  

*gyártási évet követő 8-11. naptári évben 230,-Ft / kilowatt  

*gyártási évet követő 12-15. naptári évben 185,-Ft - kilowatt  

*gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő naptári években 140,-Ft / kilowatt  

Nem személygépkocsi esetében az adóalap minden megkezdett 100 kg-ja után:  

1., a légrugós vagy azzal egyenértékű rugózási rendszerű nyerges vontató, tehergépjármű, autóbusz esetén 

1.200,- Ft  

2., az 1.pont alá nem tartozó gépjárművek és pótkocsik esetén 1.380,- Ft  

Az adó befizetésének határideje változatlan-az első részt március 15-ig, a második részt szeptember 15-ig 

lehet késedelmi pótlék mentesen befizetni.  

(az egy összegben történő befizetés /pótlék mentesen/ március 15-ig lehetséges, több gépjármű esetében 1 

csekken feladható az adó összege)  

Azok a gépjármű tulajdonosok kapnak csak határozatot csekkel együtt:  
- akiknél 2012. évben történt változás, és azok a gépjármű tulajdonosok is, ahol a gépkocsi kora miatt 

kategória változás van 2013. január 01-től.  
Iparűzési adót fizető vállalkozásoknak a múlt évben kiadott tájékoztató alapján kell 2013. 03.15- ig 

teljesíteni a befizetést.  

Csekket az önkormányzatnál és a postán lehet kérni.  
Aki utalással szeretné teljesíteni az adófizetést, az alábbi számlaszámokra teheti meg:  

- Gépjárműadó beszedési számla : 11737007-15370158-08970000  

- Magánszemély kommunális adó : 11737007-15370158-02820000  

- Iparűzési adó: 11737007-15370158-03540000  

Bővebb tájékoztatást személyesen, vagy telefonon, az 553-245-ös számon lehet kérni.  

 

Önkormányzat 

 

 

 

Börcsi Hírmondó 
2013. március  



Iskolai beíratás 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi 

időpontokban kerül sor: 

2013. április 8-9 (hétfő-kedd) 

8 órától 18 óráig 

Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni. Az első évfolyamra 

történő beíratáskor igazolást a gyermek személyazonosításra alkalmas, a gyermek nevére kiállított 

lakcímet igazoló hatósági igazolványt és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító kell 

bemutatni. 

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ Győri Tankerületének igazgatója hivatott a felül bírálati kérelmet elbírálni. 

Blazovicsné Varga Marianna sk. tankerületi igazgató 

 

ELSŐ RUHABÖRZE ABDA, BÖRCS, IKRÉNY 

A három községben első alkalommal került megrendezésre a Ruhabörze a Rábca Menti Községek 

Önkormányzatainak Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálata szervezésében. Ikrényben február 18-án 13-

16 óráig a Sportcsarnokban, Börcsön február 20-án 13-16 óráig az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér 

épületében és Abdán február 21-én 13-18 óráig a Községházán várták az érdeklődőket a rendezvény 

szervezői. Mindhárom község lakosait megszólították kolléganőim, hogy akinek feleslegessé vált ruhái 

vannak, ne dobja őket el, hanem a börzére felajánlva fordítsa hasznos célra. A szervezőket is meglepte a 

beérkező ruhák mennyisége. A három községben megközelítőleg 70 zsák ruha gyűlt össze. Nagy feladatott 

jelentett a szervezőknek, hogy a tetemes mennyiségű ruhát különválogassák. Az érdeklődők, így 

korosztályok szerint osztályozott ruhák közt válogathattak kedvükre. Nagy érdeklődés mellett sem fogyott el 

a teljes ruhakészlet. A megmaradt ruhák jótékonysági céllal Erdélyi Lászlóné közreműködésével és 

segítségével a Vándorbot Egyesületen keresztül lesznek eljuttatva a rászoruló családok, illetve karitatív 

szervezetek részére. Egyre nagyobb szükség van hazánkban a karitatív tevékenységre, ebben vett részt a 

rendezvény megszervezésével és lebonyolításával a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat. 

 A rendezők nevében mondok köszönetet mindenkinek, aki a ruhák felajánlásával támogatta ezt a 

jótékonysági kezdeményezést. 

Az Abdai Közös Önkormányzati Hivatal nevében köszönetet szeretnék mondani a Rábca Menti Községek 

Önkormányzatainak Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatának vezetőjének Bombayné Varga 

Mónikának, Kullerné Jurik Mária családgondozónak, Walde Anett gyermekjóléti családgondozónak, 

Burnóczki Renátának és Horváth Anikónak az Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér munkatársainak, 

Szémann-né Hegedűs Editnek, Rigóné Finta Anikónak és Saru Boglárkának az Abdai Közös 

Önkormányzati Hivatal dolgozóinak. 

Sok sikert kívánok Kolléganőim jövőbeli karitatív munkájához! 

                                                                                                           Saru Dániel 

                                                                                                           Közbiztonsági referens 

 



Tisztelt eb tartó, eb tulajdonos! 

 

Börcs Község Önkormányzata nyilvántartása és az adatok frissítésére,  

EBÖSSZEÍRÁST végez. 

Az adatszolgáltatás minden eb tartó számára kötelező érvényű! 

Aki az adatszolgáltatásnak nem tesz eleget az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII.31.) Korm, rend 1-

2§ alapján 5.000 Ft-tól 150.000 ft-ig terjedő állatvédelmi bírsággal sújtható. Tisztelettel kérem az eb 

tartókat, hogy a mellékelt nyomtatványt kitöltve szíveskedjen 2013. március 18-ig a Hivatalba (Börcs, 

Erzsébet tér 4.) leadni. 

A nyomtatvány az alábbi időpontokban adható le: 

Hétfő: 8.00-18.00  

Kedd-Csütörtök: 8.00-16.00  

Péntek: 8.00-12.00 

 

 A nyomtatvány kitöltéséhez az ebek kisállat egészségügyi kiskönyve és az abban szereplő adatok 

szükségesek. 

 Az 1.,2.,3. és 6. pontok kitöltése kötelező. 

 Minden ebet külön nyomtatványon kell bejelenteni! 

A nyomtatvány letölthető Börcs Község Önkormányzatának honlapjáról (WWW.BORCS.HU)  

 

Börcs Község Önkormányzata összevezetéses 

                                        EBCHIPPELTETÉST végez. 

A kutyák megjelölésének várható időpontja 2013.április 3-4. 

A megjelölést Dr. Virág Károly állatorvos végzi, az eb oltáshoz hasonlóan, két helyszínen. 

A chippelés díja 3500Ft,-, mely tartalmazza a chipet, az adatok rögzítését és a regisztrációs díjat. 

A megjelölés elvégzéséhez is nélkülözhetetlen a nyomtatványok kitöltése, valamint az állat kiskönyve. 

Továbbá kérem, hogy amennyiben a nyomtatványon bekért adatokban változás történik azt a jövőben is 

szíveskedjen jelezni. 

Segítő együttműködését köszönöm. 

 

Civil ház márciusi programjai: 

Álláskereső klub 

Minden hónap első szerdáján 14.30-16 óráig: 

- önéletrajz készítés 

- motivációs levél 

- álláskeresési technikák elsajátítása 

- állásinterjúra való felkészítés 

Következő alkalom: március 6.  

 

 

http://www.borcs.hu/


Kötés – horgolás tanfolyam kéthetente: következő alkalom: március 6. 18.30 -20 óráig 

Alkotónapok 
Minden hónapban várjuk szeretettel az alkotni vágyókat, ebben a hónapban március 8-án kerül 

megrendezésre 14.30-16.30 ig.  

 

Baba Mama Klub 
Március 12-én 9.30-kor a Baba Mama Klub látogatást tesz az óvodában kialakított só szobába. (váltócipő 

gyermekeknek és felnőtteknek kötelező) 

 

Előadás 
Március 21. Lakossági bankszámlák, fogyasztási hitelek, alapvető befektetési lehetőségek témakörben 

pénzügyi előadás 17 órától .  

A programokon való részvétel ingyenes! Mindenkit szeretettel várunk! 

Elérhetőek vagyunk a facebookon és saját honlapunkon: 

Facebook elérhetőség: IKSZT BÖRCS  

Honlapunk elérhetősége: ikszt-borcs.webnode.hu 

E-mailben: ikszt.borcs@gmail.com 

Bármilyen programötletet, javaslatot szívesen fogadunk! 

Egy kis ízelítő könyvtárunk állományából: 

Klasszikus irodalomtól a mai sikerkönyvekig minden megtalálható. 

Fejős Éva könyvek, Vass Virág, Stieg Larsson: Millenium Trilógia (A tetovált lány..), Ken Follett: A titánok 

bukása, A megfagyott világ; E. L. James : A szürke ötven árnyalata, A sötét ötven árnyalata; Szalai Vivien 

könyvek , Vámpírnaplók sorozat, Stepheny Meyer: Alkonyat sorozat;  

Gyermek és ifjúsági könyvek: 

Szent Johanna Gimi sorozat, Hűvösvölgyi suli, Geronimo Stilton könyvek, Kipp Kopp, Bogyó és Babóca 

sorozat, Anna, Peti könyvek Bartos Erikától  

A következő honlapon teljes könyvkínálatunk elérhető:  http://borcs.nanlib.hu 

A civil ház nyitva tartása:  

Hétfő-Kedd-Csütörtök: 9.00-12.00, 15.00-18.00,  

Szerda-Péntek: 12.00-18.00,  

Szombat:14.00-20.00, (Minden hónap első szombatján 15.00-21.00)  

Vasárnap: 13.30-19.30 

 

 

 

 

 

 

mailto:ikszt.borcs@gmail.com
http://borcs.nanlib.hu/


08-101110   Vadászterület   Földtulajdonosi Közössége 

9154  Mosonszentmiklós,  Vasút u. 18/a. 

Telefon:  (96)  460-282 

 

 

                Haszonbérleti díjak kifizetésének  időpontjai                                          
                                                            

 

A RÁBCA-MENTI VADÁSZTÁRSASÁGHOZ tartozó, az autópálya déli oldalán 

elhelyezkedő (autópálya és a Rábca közötti terület) börcsi, abdai, enesei, rábapatonai, mosonszentmiklósi, 

lébényi, győrsövényházi és tárnokréti földterületek tulajdonosai részére a 2012. évi haszonbérleti díjak 

kifizetése az alábbi időpontokban és helyen lesz:    

  

 

2 0 13.  

04.03.szerda           13 órától -   16 óráig             BÖRCS 

                                                                             Polgármesteri hivatal 

 

04.10.szerda           13-              16                       MOSONSZENTMIKLÓS 

                                                                             Tsz iroda 

 

04.11.csütörtök      13-              16                       MOSONSZENTMIKLÓS 

                                                                             Tsz iroda 

 

04.17.szerda           13-              16                       LÉBÉNY 

                                                                             Tsz iroda 

 

04.18.csütörtök      13-              16                       LÉBÉNY 

                                                                             Tsz iroda  

 

04.24.szerda           10-              11                       TÁRNOKRÉTI 

                                                                              Polgármesteri hivatal 

 

04.24.szerda           14-              16                       ABDA 

                                                                              Polgármesteri hivatal 

 

 

A földtulajdonosok  ( vagy a  meghatalmazottak ) bármelyik kifizető helyet felkereshetik. A kifizetéshez a 

tulajdonos adókártyája kell. 

 

Mosonszentmiklós, 2013.február 4. 

                                  

 

                                                                       Fülöp  Anna  s.k. 

                                                               közös képviselők nevében 

 

  



NYILATKOZAT EB TARTÁSÁRÓL 

Kérem nemleges válasz esetén is szíveskedjen visszajuttatni 2013. március 18.-ig az Önkormányzat címére 

(9152 Börcs, Erzsébet tér 4.) 

Alulírott 

Név:…………………………………………………………………………………………… 

Lakcím:……………………………………………………………………………………….... 

szám alatti lakos nyilatkozom ,hogy Börcs Község Közigazgatási területén ebet 

tartok*        nem tartok* 

Börcs,2013…………………..... 

A fentiek a valóságnak megfelelnek: 

 

…………………………………… 

             nyilatkozat tevő aláírása 

* Megfelelő rész aláhúzandó 

Amennyiben úgy nyilatkozott, hogy Börcs közigazgatási területén ebet tart a mellékelt nyomtatványt is ki 

kell tölteni. 

 

 



NYOMTATVÁNY 

Az ebösszeírásssal kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség teljesítéséhez 

1. Az eb tulajdonosának 

-Neve: .......................................................................................................................................... 

-Címe:………………………………………………………………………………………….. 

2. az ebtartó (az eb felügyeletét ellátó személy) 

- Neve: ………………………………………………………………………………………….. 

- Lakcíme:………………………………………………………………………………………. 

- Telefonszáma:…………………………………………………………………………………. 

- E-mail cím:……………………………………………………………………………………. 

3. az eb jellemzői 

Fajtája:………………………………………………………………………………………….. 

Neme:…………………………………………………………………………………………… 

Születési helye:………………………………………………………………………………….. 

Színe:……………………………………………………………………………………………. 

Hívóneve:……………………………………………………………………………………….. 

Eb tartásának helye:…………………………………………………………………………….. 

Eb tartásának módja ( kérem x –el jelölje: 

Szabadon 

Kenelben 

Megkötve 

Amennyiben az eb rendelkezik elektronikus azonosítóval, azaz transzponderrel: 

- A beültetett transzponder sorszáma:…………………………………………………………... 

- A transzponder beültetésének időpontja:……………………………………………………… 

- A beültetést végző magánállatorvos  

neve:……………………………………………………………………………………………. 

kamarai bélyegzője száma:……………………………………………………………………… 

4. Az eb tartási helye: Börcs…………………………………………………………………… 

5. Amennyiben az eb ivartalanított: 

-  Az ivartalanítás időpontja:……………………………………………………………………. 



- Az ivartalanítást végző magánállatorvos 

Neve:…………………………………………………………………………………………… 

Kamarai bélyegzője száma:…………………………………………………………………….. 

6. Az eb oltási adatai 

- Az eb oltási könyvének száma:……………………………………………………………… 

- Az oltási könyvet kiadó magán állatorvos 

Neve: …………………………………………………………………………………………. 

Kamarai bélyegzője száma: ………………………………………………………………….. 

- Az eb veszettség elleni védőoltásainak időpontja:……………………………………………. 

 A veszettség elleni védőoltásai során használt oltóanyag 

                         neve:…………………………………………………………………… 

                         gyártási száma:………………………………………………………… 

                         Az oltást végző magán állatorvos . 

                                      neve:………………………………………………………………… 

                                      kamarai bélyegzője:……………………………………………………. 

7. Kisállat útlevéllel rendelkező eb esetén 

- Az útlevél száma:……………………………………………………………………………… 

-  Az  útlevél kiállításának időpontja:…………………………………………………………... 

- Az útlevelet kiállító magán állatorvos 

neve:………………………………………………………………………………………….. 

kamarai bélyegzője száma:…………………………………………………………………… 

8. Egyéb közlendők:…………………………………………………………………………. 

( az eb speciális használata vakvezető, mentőkutya stb., menhelyről hozott állat) 

 

Dátum: 

 

                                                                                         ……………………………………… 

                                                                                                                    aláírás 

                                                                                                ( az eb tulajdonosa vagy tartója) 


