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Börcs Község Önkormányzata 

 

10/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Tárgy: Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. június 25-én Börcs, 

Erzsébet tér 4. szám alatti tárgyalótermében megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:  Rácz Róbert polgármester, 

    Inotai Zoltánné képviselő, 

    Kovács István képviselő, 

    Tengelics Szilárd képviselő, 

Komjáti János körjegyző, tanácskozási joggal 

 

    Baracskai Olivér Sportegyesület elnöke, meghívott 

    Ivánkovits Zsoltné jkv.vez. 

 

 

A község lakói közül érdeklődő nem jelent meg. 

 

Rácz Róbert polgármester úr köszönti a Képviselő-testület megjelent tagjait, a 

Sportegyesület elnökét, Körjegyző urat, kolléganőt. Majd megállapítja, hogy Börcs község 

önkormányzatának képviselő-testülete határozatképes, mivel a jelenleg regnáló testület 4 tagja 

jelen van, így az ülést megnyitja. 

Nagy Ambrus alpolgármester, Bella Csaba és Furján Gergely képviselő urak távolmaradási 

szándékukat előre jelezték. 

 

Rácz Róbert polgármester úr elmondja, hogy a napirendekhez kapcsolódó anyag a 

meghívóval kiküldésre került, majd javaslatot tesz a napirendre a meghívóban rögzítettek 

szerint. 

Rácz Róbert polgármester úr, mivel a napirenddel kapcsolatban további javaslat nem hangzik 

el, annak tárgyalhatóságát szavazásra terjeszti fel. 

 

Javasolt napirendi pontok:                                          
  

1. Tájékoztató a labdarúgó egyesület működéséről, bajnoksági eredményeiről, közeljövő 

feladatairól, pénzügyi lehetőségekről 

előadó: Baracskai Olivér egyesületi elnök 

 

2. Idősellátás, gondozás a településen, jövőkép, feladatok meghatározása 

előadó: Rácz Róbert polgármester 

 

3. Egyéb aktuális ügyek 

- a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról 

szóló rendelet módosítása 

-  az energia racionalizálás gondolata 

- szabadidő hasznos eltöltése 
előadó: Rácz Róbert polgármester 
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Börcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javasolt napirendi pontokat 

egyhangúan elfogadja. 

 

 

N a p i r e n d   t á r g y a l á s a 

 

1.) Tájékoztató a labdarúgó egyesület működéséről, bajnoksági 

eredményeiről, közeljövő feladatairól, pénzügyi lehetőségekről 
előadó: Baracskai Olivér egyesületi elnök 

 
Rácz Róbert polgármester úr: Köszönti Baracskai Olivért a Sportegyesület elnökét, aki írásos 

anyagát a testületi ülés előtt leadta, így az egyből kiosztásra is került, talán mindenkinek 

sikerült elolvasnia (jegyzőkönyv I. számú melléklete). Megkéri Baracskai Olivért, hogy 

szóban egészítse ki az írásos anyagot, kiemelve a legfontosabbakat. 

 

Baracskai Olivér Sportegyesület elnöke: A csapat az idényt ismét az óvári csoportban kezdte, 

de továbbra is cél visszakerülni a győri csoportba. 2011-ben beadásra került egy Leader 

pályázat, melynek eredményhirdetése tavasszal megtörtént, így lehetőség nyílik 

eszközvásárlásra, a sportöltöző felújítására. A megnyert 10 millió forint 20%-os önrészét az 

önkormányzat biztosította, amit köszönnek szépen. Az eszközöknek egy része időközben 

beszerzése is került, a felújításra nyáron kerül sor. Június 9-én az új műfüves pályán a 

BÖFMÉ-vel közösen rendeztek egy sportnapot. Cél továbbra is az amatőr szintű játék, ahol 

sem a játékosok, sem az edző nem részesül juttatásban. A felnőtt csapat a bajnokságot a 12. 

helyen zárta, ami a kezdéshez képest jónak mondható. Az U21-es csapat nyáron nagy 

átalakuláson ment át, nagy volt a létszámgond, Győrből folyamatosan 7-8-an járnak ki, így 

tud szerepelni az U21. Az utánpótlás csapattal a „Bozsik program” koordinátora nagyon meg 

volt elégedve.  

 

Rácz Róbert polgármester úr: Szeretné pontosítani az elkölthető pályázati támogatás 8 millió 

forint, s nem 10. Megemlíti még az U16-os korosztályt ami azért érdekes, mert a település 

nem képes annyi fiatalt kitermelni, akikkel elindítható volna egy csapat, jelenleg 4 fő börcsi 

focizik ebben a csoportban. Ikrényi kezdeményezés, hogy Rábapatonával kiegészítve 

indulnának az U16-ban. A kérdés az, hogy lehet elérni, hogy a fiatalok felnőttként is helyben  

focizzanak. Akik Börcsön fociznak Börcsiek, pár gyereket hordanak csak Gyirmótra, ők 

kilógnak a korosztályukból, érdemes velük magasabb szinten foglalkozni. A felnőtteknél csak 

Burányi Tamás nem játszik a helyi csapatban, de ő megint egy másik kategóriát képvisel. A 

lényege az elmondottaknak, hogy helyben sikerül tartani a játékosokat, nagyobb célokat 

kitűzni nem érdemes, sem az emberi anyag, sem a pénzügyi helyzet miatt. Megkéri ezután 

Kovács István  urat, aki  a Sport Egyesület pénzügyeit is rendezi, hogy pár szót szóljon a 

pénzügyekről. 

 

Kovács István képviselő úr: Amit az írásos anyag is tartalmaz, csak azt tudná megismételni. A 

Megyei Labdarúgó Szövetség a tavalyi évre vonatkozó támogatást 2012-ben utalta át, ezért ez 

a beszámolóban nem szerepel. A korábbi évekhez hasonlóan a focisták átalányt kapnak a saját 

gépkocsijuk használatához meccsekre járáskor. Idényenként 10-13 alkalommal kell utaznia a 

csapatnak. Januárban voltak átigazolási díjak, játékengedélyek nekik, volt sajnos fegyelmi 

vétség is. Jelenleg úgy áll a pénzügyi helyzet, hogy talán a nevezési díjakat júliusban az 

egyesület még be tudja fizetni. A szerelések tisztítását az egyik szponzor pénzéből fizették, 

ami szintén bizonytalanná vált az idén. 
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Rácz Róbert polgármester úr: Megköszöni az írásos anyag szóbeli kiegészítését. A pályázati 

pénzből sor került egy önjáró fűnyíró beszerzésére, hálókat, kapufát, pingpongasztalt, 

lábteniszhálót vásárolhatnak még többek között, illetve a pályázat megában foglalja az épület 

felújítását: a korábbi bontott ablakok, esőrendszer, villanybojler, a vizesblokk burkolatának 

cseréjét, külső belső festést. A folyóson a fal textilburkolatot kap.   

 

Kérdések, hozzászólások 
 

Inotai Zoltánné képviselő asszony: A tagdíj bevételt igen kevésnek találja, a költségekkel 

szemben. Saját gyerekének az éves sport díja 60.000,- Ft.  

 

Rácz Róbert polgármester úr: Igazat ad Képviselő asszonynak abban, hogy valóban 

működhetne jobban is a dolog. Bárki támogathatja az egyesületet. A csapatjátékoknál kell a 

létszám a játékhoz, míg az egyéni sportoknál, mint például a cselgáncs, nem szükséges egy 

bizonyos létszám. Sokszor volt olyan helyzet, hogy már maga az öröm volt, hogy van csapat, 

meg van hozzá a létszám, ezért kompromisszumot kell keresni. Több olyan csapat van, ahol 

nagyobb támogatást kapnak a sportolók.   

 

Inotai Zoltánné képviselő asszony: Megérti az indokokat, de a mai világban ez így  nem 

működhet. Tisztában vannak a játékosok azzal, hogy lehetőséget kapnak, minden biztosított 

számukra. Illetve egy másik bevételi forrás lehetne a korábbi években megszervezett, de évek 

óta elmaradó sport bál. Ez a bevételi oldalon megint egy tétel lehetne.  

 

Baracskai Olivér Sportegyesület elnöke:  Az U21-be aki kijár Győrből, saját zsebből fizeti, 

ami nem kevés pénz. A sportbálon  már gondolkodtak.  

 

Rácz Róbert polgármester úr: Sokat átvállal pillanatnyilag a Labdarúgó Szövetség, ami azért 

könnyebbé tesz a dolgokat, de bizonytalanok a támogatások. Megpróbál polgármesterként 

gondolkodni, s nem egyesületi tagként. Az egyesületi tagság feltétele a tagdíjfizetési 

kötelezettség, ez tartogat lehetőséget, a bálon is érdemes gondolkodni. Az önkormányzat a 

támogatását nem tudja növelni. A költségek pedig nőni fognak. Feladat van bőven, ezért sok 

mindent újra kell gondolni. Nem rossz az egyesület tevékenysége, de nincs olyan, amin ne 

lehetne javítani. Jegyző úr esetleg tud kitekintést adni? 

 

Komjáti János körjegyző úr: Ami Börcsön kialakult azt jónak gondolja. Amikor lezárul, egy 

szezon beszélni kell arról, hogy hogyan tovább szakmailag, illetve pénzügyileg. Pályája során 

volt rá példa, hogy a bajnokság végén arról kellett dönteni, tud e lépni feljebb a csapat, tudja e 

finanszírozni az önkormányzat. Ezek a csapatok, egyesületek elsősorban az önkormányzati 

finanszírozásra vannak kihegyezve. Börcsön van csapat, a már említett két települést nézve 

már ez is óriási. Ikrényben falugyűlést szerveztek a foci érdekében, sajnos ember sincs a 

csapat menedzselésére. Nem az ikrényieket fociztatták a megyei III-ban, jó eredménnyel, 

most meg egyszerűen szétesett a csapat és nincs utánpótlás. Abdán két hete tárgyalta a 

képviselő-testület a helyi sport helyzetét, a focicsapat nagyon szép eredményeket mutatott fel 

a tavalyi évre, aminek mindenki örült, de hogy jövőre is tudnak e csapatot indítani, és ha igen, 

akkor indulnak e, ez mind kérdés. Ott sem az abdai gyerekek rúgták a labdát, ez jelent ott is 

gondot. A finanszírozás önkormányzati forrásból történik. Az egyesületek ellenőrzésekkor 

mindig nézik, hogy a tagdíjak befizetésre kerültek e. A tagdíjból nem igen van bevétel sehol.  

Úgy gondolja, hogy Börcsön van csapat, a feltételek adottak, az önkormányzat volt a már 

említett pályázatnál a pályázó, tehát az egyesület mögött áll. Az egyesület jó, hogy ilyen 

sportolási lehetőség nyújt a település fiataljainak. Nem gondolja, hogy emelni kellene a 
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tagdíjat, a jogszabályi kötelezettségnek kell eleget tenni, valóban van olyan sportág, ahol 

többet kell fizetni. 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Megköszöni a kitekintést. Az említett települések problémája 

szerencsére Börcsön nem jelentkezik. Itt széles társadalmi bázison nyugszik a sportkör 

segítése, a csapat körül van 8-10 személy, akik hosszú távon garanciát jelentenek a börcsi 

sport működésére. Már most látszik, hogy az aktívak közül, ki fog majd beállni és a későbbiek 

során majd lehet rá számítani. Ezek hiánya miatt bukik az ikrényi sport, mert ez hiányzik. 

Kényes egyensúlyt kell megtalálni, ami talán most megvan, ezért sokan irigyelik is a falut, s 

ezt féltené.  

 

Inotai Zoltánné képviselő asszony: Fontosnak tartja, hogy legyen egy falunak egy csapata, de 

akkor is kevesli a tagdíjat. A falu rendezvényein, megmozdulásain várja s sportosok 

csatlakozását, bármilyen formában. Hangulatát tekintve változna a hozzáállás a pártolói tagdíj 

vonatkozásában, sok mindenre képes egy közösség.  

 

Baracskai Olivér Sportegyesület elnöke: A bált várhatóan megszervezik, a rendezvényekre 

pedig szívesen mennek ha meghívást kapnak. 

 

Tengelics Szilárd képviselő úr: A tagdíj mennyi jelenleg? 

 

Kovács István képviselő úr:  A gyerekeknél 500 forint, felnőtteknél 1500 forint egy évre. 

 

Rácz Róbert polgármester úr:A polgárőröknél az éves díj 1200 forint, a lovasoknál 1500 

forint. 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Kéri, hogy aki az írásbeli előterjesztést a szóbeli kiegészítéssel 

el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze. 

 

Börcs Község Önkormányzatának képviselő - testülete a témával kapcsolatban 4 igen 

szavazattal, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal a következő döntést hozta: 

 

  

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete 

 

a Börcs Községi Sportegyesület  tájékoztatóját a 2011. évi 

tevékenységükről elfogadja. 

 

Baracskai Olivér 18 óra 53 perckor elköszön, és az üléstermet elhagyja. 

 

 

2.) Idősellátás, gondozás a településen, jövőkép, feladatok meghatározása 

előadó: Rácz Róbert polgármester  
 

Rácz Róbert polgármester úr: Érdekes a téma. Érdemi feladatellátás idősellátás területén 

1990-ig tartott. Volt főállású házi szociális gondozó, aki kijárt a házakhoz, ezt szüntette meg 

az önkormányzat 1991-ben. Azóta 8 órában ellátott, érdemi segítségről nem lehet beszélni. A 

rászorulóknak az ebéd kihordását biztosította és jelenleg is biztosítja az önkormányzat. Idén 

Börcsön is, az Evangélikus egyház házi szociális ellátási programot indított. Az ellátásért, ha 

minimális díjat is, 300 forintot, de fizetni kell a szolgáltatást igénybevevőnek. Sajnálatát fejezi 
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ki, hogy nem használják ki a lehetőséget az idősek, nem veszik igénybe a szolgáltatást. 

Akiknél dolgozik, nagyon elégedettek a Hölggyel. Ha nem nő a létszám akár 

megkérdőjelezhetik az ellátás szükségességét. Talán az ok, hogy nincs múltja, az emberek 

idegenkednek tőle. Ha az egyházi ellátás működőképes marad, akkor e területen nem kell 

lépnie az önkormányzatnak. Jövőképet felvázolni ebben a mai változó világban nem merne. 

 

Komjáti János körjegyző úr: Mint, ahogy minden területen itt is, az idősgondozásnál is 

körjegyzőségi szinten, a három települést nézve próbál gondolkodni. Abdának, Ikrénynek és 

Börcsnek teljesen más ellátási kötelezettsége van. Ezért nehéz a kérdés, hogy kihez, és hogy 

viszonyuljon, kapcsolódjon a másik település. Továbbra is azt gondolja, hogy bár legyen 

egyházi szervezet által biztosított ellátás, alapjában véve erről, a település lakóiról az 

önkormányzatoknak kell gondoskodni. Abdán jelenleg házi gondozás, étkeztetés 

önkormányzati fenntartással működik engedéllyel. Ikrényben csak étkeztetés van. Mint 

mondta Polgármester úr Börcsön nem nagy az igény az ellátási forma iránt, de talán jobban 

kellene propagálni. A jelzőrendszer működik Abdán, Börcsön kevésbé, Ikrény nem is 

csatlakozott. A családsegítés, mely 2000 lakoshoz kötött, Abdán megoldott. Az 

elmondottakból is kitűnik, hogy népességszámhoz kötött kötelező feladatok vannak, de 

foglalkozni bárki foglalkozhat vele. A lényeg, hogy annak ellenére, hogy nehéz jövőképet 

meghatározni, gondolkodni kell rajta, hisz a gondok itt helyben jelentkeznek, itt kell őket 

megoldani, várhatóan még nehezebb finanszírozással. 

 

Kérdések, hozzászólások 

 

Inotai Zoltánné képviselő asszony: A Börcsi Hírmondóban miért nem jelent meg a házi 

gondozás lehetősége?   

 

Rácz Róbert polgármester úr: Valóban nem jelent meg a Hírmondóban. A szeretetházasok 

járták körbe, hogy kik lehetnek a lehetséges ügyfelek, direkt megkeresés történt. Sajnos az a 

kör sem vállalja, aki egyébként rászorulna. Nem tudja a Hírmondóban megjelenés mennyit 

segíteni. Akár személyesen is segítene az emberek meggyőzésében. Jó példaként említi, hogy 

Kunszigeten az elektromos autó elburjánzott, s fantasztikus segítség ez a mozgásukban 

korlátozottaknak. Nagy pénz érte a 100-150e forint, de ha nem ül bele, nem próbálja ki valaki, 

nem jön rá, hogy micsoda könnyebbséget jelent a mindennapi életben. Ezzel azt szerette volna 

mondani, hogy ha a gondolkodást sikerül megváltoztatni, akkor jelentős eredményeket 

lehetne elérni. A Hölgy az ablakpucolástól, porszívózáson át a gyógyszerbeszerzés, kapálás, 

bevásárlásig mindent megcsinál, amihez otthon megvannak az eszközök.  

 

Rácz Róbert polgármester úr: Kéri, hogy aki a szóbeli előterjesztést el tudja fogadni, 

kézfeltartással jelezze. 

 

Börcs Község Önkormányzatának képviselő - testülete a témával kapcsolatban 4 igen 

szavazattal, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

27/2012.(VI.25.) képviselő - testületi határozat: 

  

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete 

 

az idősellátás, idősgondozás a településen előterjesztést 

elfogadja. Megállapítja, hogy a jogszabályokban előírt 

feladatok a településen teljesítésre kerülnek. Ugyanakkor 
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utasítja a tisztségviselőket, hogy a területen vizsgálják a 

körjegyzőség településein együttesen ellátható feladat 

ellátási lehetőséget. 

 

 Felelős: Rácz Róbert polgármester 

    Komjáti János körjegyző 

   Határidő: folyamatos, beszámolás a körjegyzőség működéséről 

                                                     készült beszámolónál  
 

3.) Egyéb aktuális ügyek 

előadó: Rácz Róbert polgármester  
 

 

3/1. Rácz Róbert polgármester úr: Döntést igénylő ügyet terjeszt a tisztelt Képviselő-testület 

elé (írásos előterjesztés jegyzőkönyv II. számú melléklete). A Győri Nagytérségi 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás 2012. július 1-től új tarifarendszert vezetne 

be, amit a 112 tag település önkormányzatának jóvá kell hagynia. Az Önkormányzat, mint 

más szolgáltatás esetében megteheti, hogy nem fogadja el az emelést, de akkor a különbséget 

saját költségvetéséből kell finanszíroznia. Az előterjesztés alapján 2,5-3%-os tarifa 

emelkedéssel számol a tervezet, azzal, hogy a rendelkezésre állási díj nem változik. Javasolja, 

hogy a Társulási Tanács által elfogadott tarifát a Képviselő-testület szintén fogadja el. Az 

országban a legkorszerűbb rendszert működteti a szolgáltató, az összes gyermekbetegségével 

együtt. Sokat segítene a működés finanszírozásában, ha a gazdaság fellendülne, amikor is 

eladhatóvá válna a kiválogatott hulladék, ami bevételt eredményezne. 

 

Kérdés nem hangzott el 
 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Kéri, hogy aki az írásos anyagot a szóbeli kiegészítéssel el 

tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.  

 

 

Börcs  Község  Önkormányzatának  képviselő  testülete  egyhangú  igen  szavazással            

m e g a l k o t j a   

 

 

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

 

13/2012.(VI.26.) 

 

Önkormányzati  r   e   n   d   e   l   e  t e 

 

 a települési szilárd hulladékok kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról  

                                                                        szóló 

  

1/2011. (I.25) rendelete 

 

m ó d o s í t á s á r ó l 

 

(a jegyzőkönyv III. számú melléklete) 
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3/2. Rácz Róbert polgármester úr: Egy éve megkereste egy vállalkozás az önkormányzatot, 

fűtéskorszerűsítés tárgyában. Az óvoda vonatkozásában tettek ajánlatot alternatív hőszivattyús 

napkollektoros rendszerre. Akkor a pályázati kiírás csúszott, most úgy tűnik, újra kiírásra 

kerül. Előzetes számítás alapján nettó 17-17,5 milliós beruházásról lenne szó. A számítások 

alapján 2,5-3 év alatt térülne meg a ráfordított költség. A testület szándékára, véleményére 

lenne kíváncsi. Előzetes döntést kellene hozni, hogy szándékában áll-e az önkormányzatnak 

az alternatív fűtési lehetőségre való áttérés. Többféle megoldás forog egyébként a látótérben, 

ami költségtakarékos megoldás lehet. 

 

Komjáti János körjegyző úr: Abdán most került sor az alternatív fűtési módok 

tanulmányozására a közintézmények esetében. Az ötletek a napenergiára vonatkoztak. Most 

jelentkezett be egy cég, ami nem új energiát, hanem a gázt, kondenzációs kazánokat 

használna. Abda esetében azt jelenti (Ikrényben is voltak egyeztetések), hogy a cég a meglévő 

gázenergiát, amit megvásárolnak és ők adnak tovább, különböző újfajta kazánok rendszerével 

gazdaságosabbá teszik. A beruházáshoz nem kérnek költséget, 8 évig akarják a rendszert 

üzemeltetni. Abda éves szinten megspórolna 3,5 millió forintot.  Nyolc év után átadják 

minimális költségért, vagy akár továbbra is lehet velük szerződni. Alapvető gondjuk az 

iskolánál volt, hogy messziről, szigeteletlenül megy a fűtés. Ők úgy gondolják, hogy két 

rendszert építenének ki, falra szerelhető 2*2 kettő kazánnal oldanák meg az iskola fűtését. 

Hozzáértők azt mondják, hogy a kondenzációs kazán 40 fokos vízzel működik. Durván 8 év 

alatt 26-27 milliót lehetne Abdán spórolni. 

 

Rácz Róbert polgármester úr:: Korunk égető problémáját kellene körüljárni. A 

közintézményekben található kazánok 14 évvel ezelőtt korszerű kazánok voltak. Annyit 

biztosan megér a dolog, hogy megnézze a testület, mi jönne ki a szakemberek számítása 

szerint. Az említett előző ajánlat az óvodára vonatkozott csak. Van egy másik pályázati 

lehetőség is, amikor is elektromos áram betáplálására kerülne sor az energiahálózatba. Úgy 

gondolja, hogy el kellene indulni a különböző utakon, meg kell hallgatni a szakma javaslatát. 

Ebben az esetben is nagyobb lehetőséget biztosít a körjegyzőségi szituáció. Szerencsére azon 

önkormányzatok közé tartozik a börcsi, akinek talán forrás is jut az önrészhez. Kéri, hogy 

döntsön a testület, akar-e a kérdéssel foglalkozni, vagy félre teszi, illetve ha igen, akkor elvi 

hozzájárulást kér a további tájékozódáshoz. 

 

Kérdések, hozzászólások 
 

Tengelics Szilárd képviselő úr: A három éves megtérülés jól hangzik, ritka az ilyen 

befektetés. 

 

Rácz Róbert polgármester úr: A három éves megtérülés úgy realizálódik, hogy 85%-os 

támogatás mellett a 15%-os saját finanszírozás térül meg. 

 

Komjáti János körjegyző úr: A Keleti pályaudvaron a fejlesztés három év alatt megtérült.  

 

Rácz Róbert polgármester úr: Kéri, hogy aki a szóbeli előterjesztést el tudja fogadni, 

kézfeltartással jelezze. 

 

Börcs Község Önkormányzatának képviselő - testülete a témával kapcsolatban 4 igen 

szavazattal, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 
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28/2012.(VI.25.) képviselő - testületi határozat: 

  

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete 

 

elviekben egyetért az energia racionalizálás gondolatával a 

település közintézményeiben. Utasítja a tisztségviselőket, 

hogy szerezzenek be ajánlatokat, javaslatokat a témában 

úgy, hogy az éves KEOP pályázati kiírás megjelenésére 

konkrét kérdésekben tudjon a testület dönteni. 

  

 Felelős: Rácz Róbert polgármester 

    Komjáti János körjegyző 

   Határidő: 2012. szeptember 15.  
 

 

3/3. Rácz Róbert polgármester úr: Egy gondolat erejéig szeretne visszatérni a június 16-i 

rendezvényhez. Tizenkilencedikén került sor a rendezvény kiértékelésére a szervezők által. 

Az összegzés eredménye, hogy ismét egy jól sikerült, problémamentes, de nem hibátlan 

rendezvényen van túl a falu. Az egyik fellépő speciális területet érintett, meg kell gondolni, 

hogy szabad-e rock zenekart egyáltalán fellépni, illetve ha igen milyen időtartamban. Ez a 

bizonyos zenekar hozott negatív megjegyzéseket. Nagyon sok köszönet illeti Inotainé Terike 

képviselő asszonyt. Köszönetét fejezi ki a képviselőtársaknak a segítségért. Minden civil 

segítő nagyon aktív volt, külön kiemeli a palacsintasütőket, hatalmas sikerük volt. Volt olyan 

visszajelzés, hogy örül, hogy 50 palacsintával támogathatta a rendezvényt. Nagy segítséget 

jelentett Kerczó István konferanszié szerepvállalása, ami rádiós múltjának is köszönhetően a 

színvonalat mindenképp emelte. A rendezvényen mindenki megmutathatja, hogy milyenek is 

vagyunk, lehetőség van a bemutatkozásra. A rendezvény elérte célját, amiért annak idején 

Terike elindította, hogy ismerjék meg egymást a Börcsön élő emberek. Egyre több embert 

sikerül bevonni a közösségteremtő munkába. 

 

Kérdések, hozzászólások 
 

Inotai Zoltánné képviselő asszony: A rendezvény lényege, hogy a régi börcsieket, az újakkal 

összehozza, jót beszélgessenek az emberek egymással, s a rendezvénye ennek megfelelt. 

Amíg van rá igény csinálni kell. Ami nem válik be, mint például a feleségcipelő verseny azt 

nem kell többet erőltetni. 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Börcsön is tanulságos lehet, hogy máshol hogy oldják meg az 

ételek finanszírozását. Volt, hogy becsület kasszát működtettek az ételeknél, ami döbbenetes 

negatív eredménnyel zárult. A motorosok érdekes helyzetet teremtettek, amit végül is sikerült 

kezelni. Fél kettőkor megjelentek a három órakor kezdődő rendezvényre, és ingyen szerettek 

volna enni. Idén született kompromisszum, de jövőre már nem akarják megkötni, tanulságos 

volt. Feltételezhető, hogy nem sok helyen járják azt az utat, ami Börcsön működik, bevált. 

 

Komjáti János körjegyző úr: Úgy gondolja, mindenből lehet tanulni, a körjegyzőség 

településein háromféle dolgot lehetett tapasztalni. Ikrényben minden főzőtől megkérdezték 

mennyit tud bedobni, amit meg tud főzni nem túl magas áron, így mindenki étele elfogyott. 

Abdán nem akartak kupon rendszert, mint Börcsön, ezért a becsületkasszával szerették volna 

megoldani a fizetést minimális összeg meghatározása mellett, nem működött. A nyugdíjasok 

saját maguknak főztek, ami nem jó. Alapvetően a közösséget kellene összekovácsolnia 
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ezeknek a rendezvényeknek, mindenki tegye oda, amit oda kell tenni. Sok tanulság, sok 

mindent másként kell csinálni. Varga Zolinak minden marhapörköltje megmaradt, lényeg a 

lényeg, hogy másként kell legközelebb csinálni. 

 

3/4. Rácz Róbert polgármester úr: Utolsó döntést igénylő ügy. A mai testületi ülésen már 

szóba került sportpályára meghívásos pályázatot hirdetett az önkormányzat. Egy győri 

(Dorán Bau Kft), egy mecséri (Jáger és Társa Kft.) és kettő börcsi vállalkozó lett megszólítva. 

A mecséri végezte az IKSZT felújítását, a két börcsi pedig Nagy Márton és Meszlényi Zsolt 

volt. Három ajánlat érkezett, Nagy Márton nem kérte ki a részletes kiírást, s így nem is 

pályázott a beruházásra. A félelem, hogy a lehetőségek felett lesznek az árajánlatok 

szerencsére nem realizálódtak. Mint utólag kiderült a mecséri vállalkozó valamit elnézett, 

azért volt olyan nagy különbség az ő és a másik kettő árajánlat között. A legjobb ajánlatot a 

Meszlényi ÉP Kft. tette. Szigorú MVH-s elszámolási rendszerben van a pályázat. Augusztus 

15-ig kell, hogy elkészüljön minden. Július 21-22-én az épületnek üzemkésznek kell lennie, a 

Rábca-kupa miatt.  

 

Kérdés nem hangzott el 
 

Rácz Róbert polgármester úr: Kéri, hogy aki a szóbeli előterjesztést el tudja fogadni, 

kézfeltartással jelezze. 

 

Börcs Község Önkormányzatának képviselő - testülete a témával kapcsolatban 4 igen 

szavazattal, 0 tartózkodással, 0 nem szavazattal a következő határozatot hozta: 

 

 

29/2012.(VI.25.) képviselő - testületi határozat: 

  

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete 

 

a szabadidő hasznos eltöltése (támogatási határozat 

iratazonosítója: 1431028757) című pályázathoz kapcsolódó 

beruházásra Börcs Község Önkormányzata részére három 

ajánlat érkezett.  Az ajánlattevők: 

1.Meszlényi-Ép Kft., ajánlati nettó ár: 6.020.263,- Ft 

2.Dorán Bau Kft., ajánlati nettó ár: 6.272.163,- Ft 

3.Jáger és Társa Kft., ajánlati nettó ár: 9.035.331,- Ft. 

 

Börcs község Képviselő-testülete a közbeszerzési eljárás 

lefolytatásának eredményeként a beruházásra a legkedvezőbb 

ajánlatot tevő Meszlényi-Ép Kft-vel kíván szerződést kötni. 

A szerződés aláírására felhatalmazza Rácz Róbert 

polgármester urat. 

  

 Felelős: Rácz Róbert polgármester 

   Határidő: 2012. július 15. 
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3/5. Komjáti János körjegyző úr: A meghívóban szerepelt még a fogorvosi megállapodás. 

Azért került bele, mert tavaly kötött az önkormányzat szerződést erre a feladatra. A 

szerződések Abdán és Ikrénybe is egy évre szóltak, így tértek vissza rá. A börcsi szerződés 

már 2014. december 31-ig szól. Az inkognitó megszűnése óta, az utolsó negyedévben 

egyetlen börcsit sem láttak el, előtte a három negyedévben 10 ember fordult a sürgősségi, 

ügyeleti fogorvosi szolgálathoz, amire összesen 55.000,- Ft-ot fizetett ki az önkormányzat.  

 

Kérdés nem hangzott el 

 

Rácz Róbert polgármester úr megköszöni a résztvevők aktív munkáját az ülést 20 óra 05 

perckor berekeszti. 

 

 

                                                          K.m.f. 

 

 

 

 

                   / Rácz Róbert /                                       / Komjáti János / 

                     polgármester                                          körjegyző 

 


