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Börcs Község Önkormányzata 

19/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Tárgy: Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. december 10-én Börcs, 

Erzsébet tér 4. szám alatti tárgyalótermében megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:  Rácz Róbert polgármester, 

    Nagy Ambrus alpolgármester, 

    Bella Csaba képviselő úr, 

    Furján Gergely képviselő, 

    Inotai Zoltánné képviselő 

    Kovács István képviselő, 

    Komjáti János körjegyző, tanácskozási joggal 

 

    Ivánkovits Zsoltné jkv.vez. 

 

Község lakói közül 5 fő érdeklődő. 

 

Rácz Róbert polgármester úr köszönti a megjelent képviselő-testületi tagokat, a község 

megjelent lakóit, Körjegyző urat, kolléganőt. Majd megállapítja, hogy Börcs község 

önkormányzatának képviselő-testülete határozatképes, mivel megválasztott 7 tagjából 6-an 

jelen vannak. Így az ülést megnyitja. 

 

Rácz Róbert polgármester úr 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.) Közmeghallgatás 

előadó: Rácz Róbert polgármester 

 

Börcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javasolt napirendi pontot egyhangúan 

elfogadja. 

 

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

 

1.) Közmeghallgatás 

előadó: Rácz Róbert polgármester 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Tisztelt jelenlévők, az Önkormányzati törvény kötelezővé teszi 

az önkormányzatoknak, hogy évente egy alkalommal lehetőséget biztosítson a településen 

élő, érdeklődő polgárainak kérdéseik feltevésére. Először a 2012-es évről kíván tájékoztatást 

adni, majd a 2013-as lehetőségekről, s végül kérné, s várná a javaslatokat, kérdéseket akár az 

elhangzottakhoz, akár attól teljesen függetlenül bármely települést érintő témában. 
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Bizonyos értelemben jobb a közérzete, mint egy évvel korábban, bizonyos értelemben pedig 

soha nem látott kérdőjeleket lát, amerre csak néz. A település lakosságszáma stagnál pár éve 

közel került az 1300 főhöz, de még nem sikerült elérni. A község folyamatosan fejlődik, de az 

új lakóépületek építése szinte teljesen leállt. Ugyanakkor sikerült érdemi előrelépéseket tenni 

az önkormányzati épületek felújítása, a község szépítése terén. Bízik benne, hogy a gazdasági 

helyzettől eltekintve, sokan érzik úgy, hogy jó itt élni.  

Költségvetési helyzet: Alapvetően az állami finanszírozástól függ az önkormányzat, ami 

sajnos az elmúlt évben és a következőben is kedvezőtlen számára. Az ismert okok miatt. 

Érdemi saját bevétel az iparűzési adóból származik, amely sajnos inkább csökken. A másik 

jelentős tétel a gépjárműadó, ami sajnálatos okok miatt szintén csökkenést mutat annak 

ellenére, hogy végül is a gépjárműállomány száma növekszik. A harmadik sajátbevételi forrás 

a kommunális adó, melynek összege 2012-ben duplázódott meg. Konkrétan a számokról: 

A 2012. évi költségvetési főösszeg: 164.400eFt (2011-ben 188.720eFt), melyet a képviselő-

testület februárban elfogadott.  

Bevételek:  

 Működési bevételeink    94,67 mFt  (90.302 eFt) 

 Helyi adó      10,10 mFt  (9,67) 

 Átengedett központi adók    46,95 mFt        (47.9) 

    SZJA helyben  

    gépjármű                  7,5 mFt 

 Felhalmozási bevételek    57,32 mFt    (40.189,0- eFt) 

 Támogatások      54,00 mFt        (38,0 eFt) 

Előző évi pénzmaradvány                      11,10 mFt    (39,19) 

Kiadások: 

 Személyi juttatások     21,46 mFt  (16,6) 

 Járulékok       4,91          (4,6) 

 Dologi kiadások     35,78   (29,9) 

 Szociálpolitikai juttatások    13,00   (13,0) 

 Pénzeszköz átadás        (27,1) 

  Működési célú     

  Felhalmozási célra       

 Felhalmozási kiadások    45,85 mFt        82.001,- 

  Felújítások     36,12    1,0 

  Beruházások bruttó     8,74           76,5 

 Kölcsönök nyújtása     1,0    1,5 

 Céltartalék      5,88 mFt  7.395 eFt 

2012-re betervezett fejlesztések: 

Iskolai sportpálya felújítása                                 16,0 MFt 

Sportöltöző felújítása                10,0 

Dózsa utca 68. megvásárlása, rendezése    6,0 

Erzsébet tér 3. sz  rendezvényudvar kialakítás   4,0 

Útkarbantartás  elsősorban külterületei    2,0 

Iskolaépület bővítésének előkészítése    1,5 

Keréktói utcai játszótér felújítása     3,0 

Új tűzoltószertár terveztetése      1,0 

Civil szervezeteink támogatása     1,7 

Első lakáshoz jutók támogatása     1,0 

Szabadság u. 1 alatti ingatlan részleges felújítása   1,0 
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Intézmények és civilszervezetek: 

Iskola:   Hatalmas horderejű változások - folyamatos a technikai fejlődés, stabil személyi 

állomány, gyarapodó gyermeklétszám: 53 fő összesen ebből  17 fő az elsős. 

Óvoda: emelkedő gyermeklétszám, 2  csoport, bővülő dolgozói létszám,  só szoba közösségi 

összefogásból. 

Egészségügy:  Szép új épület,  kialakult stabil személyi feltételek – új helyettesítő védőnő  -  

szépszámú kismama. 

Integrált Közösségi Szolgáltató Tér:  megnyílt  -   gyakorló időszak,  ki kell alakuljanak  az 

igények, az ötleteket, javaslatokat szívesen fogadják. 

Parkfenntartás: Kimondottan eredményes évet tudhat maga mögött, sok felújítás,  rendezett 

területek. A közfoglalkoztatás problémákat hordozott. 

Hivatal: Szintén nagyon jelentős változás történnek ki kell alakítani egy új rendszert, végig 

kell gondolni a  hogyan tovább kérdést,  Győri Többcélú Kistérségi Társulás  megszűnése. 

BÖFME: Kiveszik a részüket a feladatokból gondol a lengyel kapcsolat ápolására, az  

ünnepeken való közreműködésre, generáció váltás van folyamatban. 

Tűzoltóság: eredményes  versenyzés,  hadra fogható állapot jó közösségi szellem jellemzi, új 

kialakuló jövőkép  -  tűzoltószertár építés, mint terv. 

Nyugdíjas klub:  vezetőség váltás történ -  cél a taglétszám bővítése kulturáltabb helyen  -  

bővülő feltételrendszerrel,  mindenben segítenek, igazi nagymamák és nagypapák 

Vöröskereszt: eredményes közösségi szerepvállalás gondol itt a véradásokra, fogathajtásra, 

gyermeknapra, adománygyűjtésre   -   elképzelhető hogy javítana a helyzeten egy 

„vérfrissítés”  -   cél a minél több aktivista bevonása  

Sportkör:  eredményes és sikeres ifjúsági nevelés,  jó közepesre  sikerült  ősz a felnőtteknél és 

egy kicsit jobb  az U 19-nél,  generációváltás  fontos lenne, de a mindenáron való erőltetése 

nem célszerű. 

Polgárőrség: Sikeresen túljutott az alapítás nehézségein, kialakuló belső szervezettség, 

folyamatosan bővülő tárgyi feltételrendszer  és támogatók jellemzik. 

Nemzetközi kapcsolatok:   Lengyelország  -  Maslów;   Felvidék  -  Kisudvarnok;  Győri 

Lengyel kisebbségi Önkormányzat; 

Pár gondolat  a jövőről: Az intézmények várható átalakítása után (hivatal, gyermekjólét, 

iskola) fontos dolognak tartja, hogy a színvonal legalább a korábbi szinten megmaradjon. A 

közfoglalkoztatásban a továbbiakban is gondolkodik az önkormányzat. A nagy és a 

kisrendezvények közösségi összefogásként megvalósultak bízik benne, hogy ez 2013-ban sem 

lesz másként. Nagyon fontosnak tartja a közösségi rendezvényeket. A szociális ellátásokkal 

kapcsolatban sajnálatát fejezi ki, hogy nagyon kevesen veszik igénybe az Evangélikus Egyház 

által szervezett házi segítségnyújtást. Az étkezési lehetőséget is egyre kevesebben veszik 

igénybe az óvodából, inkább Öttevényről hozatják az ebédet. 

Köszönetét fejezi ki mindenkinek, akik a település szépüléséért, az életkörülmények 

javításáért tettek, köszöni munkájukat. Bízik benne, hogy a lelkes segítők 2013-ban is aktívak 

lesznek. Nagyon örül annak is, hogy nem a politika, nem az dominál a település életében. 

 

Ezzel átadja a szót a lakosságnak, kéri, hogy tegyék fel kérdéseiket, észrevételeiket a 

jelenlévők. 

 

Kérdések, hozzászólások 

 

Nagy Ambrusné tagiskola-vezető: Az iskola átvétele kapcsán elgondolkodott. Az 

önkormányzattal 21 éves kapcsolata van, azt lehet mondani, voltak jobb idők, voltak 

szegélyesebb idők, de úgy érzi a testület az iskola működéséhez szükséges feltételeket mindig 

maradéktalanul megadta. Megtartották akkor is az iskolát, nem szűntették meg amikor 37 
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gyerek volt az alsóba, és meg van most is amikor 53 gyerek jár Börcsre. Januártól befejeződik 

egy kapcsolat, köszöni szépen elsősorban a Polgármester úr hozzáállását, de köszöni Gyurós 

Béla, Szekendy Béla és a többi meg nem jelent volt képviselő segítségét is. Elismerték az 

iskolában végzett munkát, értékelték a község életében betöltött szerepét. Úgy gondolja, ha a 

finanszírozás meg is változik, az iskola itt marad, a község részét fogja képezni a jövőben is. 

Szép emlékekkel zárja az elmúlt évtizedeket, és még egyszer köszöni a segítőkészséget. 

 

 

Rácz Róbert polgármester úr, mivel kérdés, hozzászólás, javaslat nem volt, megköszönte a 

részvételt, az együttgondolkodást, reményét fejezte ki, hogy senkiben nem maradt 

megválaszolatlan kérdés. Boldog karácsonyi ünnepeket és új évet kíván a község lakóinak. A 

közmeghallgatást 19 óra 55 perckor bezárta. 

 

 

     k. m. f. 

 

 

 

 Rácz  Róbert        Komjáti János 

            polgármester          körjegyző 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


