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Börcs Község Önkormányzata 

 

4/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Tárgy: Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. február 28-án Börcs, 

Erzsébet tér 4. szám alatti tárgyalótermében megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:  Rácz Róbert polgármester, 

    Furján Gergely képviselő, 

    Inotai Zoltánné képviselő 

    Tengelics Szilárd képviselő, 

    Vörös Katalin képviselő, 

Komjáti János körjegyző, tanácskozási joggal 

 

    Nagy Ambrusné meghívott vendég, 

    Kovácsné Élő Anna Rita meghívott vendég, 

    Ivánkovits Zsoltné jkv.vez. 

 

Nagy Ambrus és Kovács István képviselők távolmaradási szándékukat előre jelezték. 

 

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

vendégeket, Körjegyző urat, kolléganőt. Majd megállapítja, hogy Börcs község 

önkormányzatának képviselő-testülete határozatképes, mivel 5 tagja jelen van. Így az ülést 

megnyitja. 

 

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.) Börcs Község Önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetési tervezete 

  előadó: Rácz Róbert polgármester 

2.) Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 

előadó: Komjáti János körjegyző 

3.) Éves közbeszerzési terv 

előadó: Komjáti János körjegyző 

4.) Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 

előadó: Komjáti János körjegyző 

5.) Egyéb aktuális ügyek 

előadó: Rácz Róbert polgármester 

 

Börcs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a javasolt napirendi pontokat 

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

 

1.) Börcs Község Önkormányzat és szervei 2012. évi költségvetési tervezete 
  előadó: Rácz Róbert polgármester  

 

Rácz Róbert polgármester úr: A 2012. évi költségvetési tervezetet az önkormányzat 

Képviselő-testülete munkaértekezleten végig vette, így történt  a kétfordulós tárgyalás és 

érdemi módosítás nélkül elfogadhatónak ítélte a tervezetet, így került a mostani ülésre 

előterjesztésre.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponthoz 
 

Rácz Róbert polgármester, mivel a rendelettel kapcsolatban további kérdés, hozzászólás nem 

hangzott el szavazásra felterjesztette.  

 

Börcs  Község  Önkormányzatának  képviselő  testülete  egyhangú  igen  szavazással            

m e g a l k o t j a   

 

 

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

 

3/2012.(II.29.) 

 

R   E   N   D   E   L   E   T   E 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI 2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL         

 

(A jegyzőkönyv I. számú melléklete) 

 

 

2.) Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának 

módosítása 

előadó: Komjáti János körjegyző 

 

Rácz Róbert polgármester úr:  Az anyagot, terjedelmére tekintettel, minden képviselő e-

mailben megkapta. Az anyagban pirossal lett jelölve a módosított rész. A kistérség szociális 

bizottságot hoz létre és ennek feltételei kerültek bele a megállapodásba. (Írásos előterjesztés 

jegyzőkönyv II. számú mellékleteként csatolva.) 

 

Komjáti János körjegyző úr:  Két pontot érint a mostani változtatás. Az egyik a Polgármester 

úr által is említett szociális bizottság felállítása. A családsegítés kapcsán merült fel erre az 

igény, hosszú előkészítő folyamat előzte meg. Az alap ötlet az volt, hogy a jelenlegi 

vezetéstől független személy legyen a bizottság vezetője. De mivel a bizottság elnökének 

személyére csak az elnök tehet javaslatot, így az egyik elnökhelyettes kapta meg ezt a 

feladatot, és a további tagokra ő tesz javaslatot. A bizottság felállítását támogatja. A másik 

változás a népességszámok a településen, ez egy melléklete a megállapodásnak, igazából itt 

aktualizálásra került csak sor.  

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponthoz 
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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 5 igen 

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

 

6/2012.(II.28.) képviselő - testületi határozat: 

  

         Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete 

 
elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

Megállapodásának módosítását (jegyzőkönyv II. számú 

melléklete):  

- támogatja Szociális Bizottság létrehozását, 

- tudomásul veszi a megállapodás 1.számú mellékletében 

    szereplő lakosságszámok aktualizálását. 

 Feljogosítja polgármesterét a módosított társulási                

                                megállapodás aláírására 

 

 

 Felelős: Rácz Róbert polgármester 

   Határidő: 2012. március 31 

 

3.) Éves közbeszerzési terv 

előadó: Komjáti János körjegyző 

 

Komjáti János körjegyző úr:  Írásban (jegyzőkönyv III. számú melléklete) a tisztelt 

Képviselők megkapták a közbeszerzési terv tervezetét. Ahogy az anyagban is szerepel április 

15-ig meg kell határoznia az önkormányzatnak az éves közbeszerzési tervét. Tavalyi év 

folyamán a közbeszerzési szabályzat is módosításra került, a már említett munkaértekezleten 

az éves fejlesztési elképzelések fel lettek vázolva, ez került bele az anyagba. A költségvetéssel 

összhangban van. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el a napirendi ponthoz 
 

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 5 igen 

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

 

7/2012.(II.28.) képviselő - testületi határozat: 

  

         Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete 

 
elfogadja az Önkormányzat 2012. évre vonatkozó 

Közbeszerzési Tervét a jegyzőkönyv III. számú 

mellékletében foglalt tartalommal. 

  

 Felelős: Komjáti János körjegyző 

   Határidő: azonnal 
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4.) Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció 

előadó: Komjáti János körjegyző 

Rácz Róbert polgármester úr: Az írásos előterjesztésben (jegyzőkönyv IV. számú melléklete) 

szereplő pár dologra kívánja felhívni a figyelmet. Elsősorban, hogy nagyon szép, Börcs 

számára kedvező adatok szerepelnek például az épített lakások tekintetében. A megyében 

Börcs 2007-ben az első helyen állt, szerencsés összeesésnek köszönhetően. A következő 

érdekesség számára a lakosság szám a 17. oldalon. Mintha csökkent volna a lakosság. 1290 

körül mozog, stabilizáció figyelhető meg, a növekedés úgy tűnik egyelőre megállt, de reméli, 

hogy az 1300-t eléri a település. Nagyon szép számok figyelhetők meg a 19. oldalon és utána 

a fiatal korosztályt nézve. Még abdai összehasonlításban is megállja a helyét. Ez feladatot is 

jelent a mindenkori önkormányzatnak, hisz ezeket a gyerekeket meg kell próbálni megtartani 

a közösségnek. A negyedikből kikerülő gyerekeknek sem szabad teljesen elszakadni a 

közösségtől. Soha nem látott, 18 fős, első osztály formálódik a szeptemberi tanévben. Ami a 

napközi kapacitását nézve szintén feladatot fog majd adni.  

Átadja Körjegyző úrnak a szót. 

 

Komjáti János körjegyző úr:   Tisztelt Képviselők, kedves Jelenlévők. A koncepció célja 

elsősorban az volt, hogy mindenki lássa a mozgásokat, hogy alakulnak adott településeken a 

számok. Ez már a negyedik szociális koncepció ami készült. A szociális törvény alapján 2000 

fő feletti lakosság szám esetén kell szociális koncepciót készíteni, Börcsön így nem lett volna 

kötelező. A kistérség, hogy ezeket a már említett mozgásokat lehessen követni, ahol 

családsegítés és gyermekvédelem is van, amit a kistérségen belül látnak el, ott elkészítette a 

koncepciót. Mind a három településen Abdán, Ikrényben és Börcsön is ugyanazok a 

problémák.  Az óvoda kellemes gondot jelent, hisz gyermeklétszám bővülést takar, valószínű, 

hogy Abdán csoportbővítésben kell gondolkodni. Jó hogy csoportlétszám emelés van Börcsön 

is. Ezek kellemes gondok, amiket meg kell oldani. 

 

Kérdés, hozzászólás 

 

Vörös Katalin képviselő asszony:   Mit jelent az ivararány? 

 

Nagy Ambrusné tagiskola-vezető:   Tíz lány és nyolc fiú várható idáig. Ebben a tanévben 47 

gyermekkel foglalkoznak, ősztől 53-an lesznek, plusz az SNI-s gyerekek miatt plusz 4 fő. 

Összességében nagyon szép létszámmal indul az alsó négy osztály. 

 

Furján Gergely képviselő úr:   Minden összehasonlítás más évet takar. A csatornára rákötött 

házak száma 2008-tól úgy tűnik nem változott, mos milyen az arány? 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Két oldalról közelítené meg a kérdést. A Szolgáltató igazolása 

alapján 30 ingatlan nincs rákötve a hálózatra. A listát nézve okoz meglepetést egy két 

ingatlan, hogy vajon miért nem kötöttek rá. Úgy gondolja, hogy figyelemmel a drasztikus 

emelésre – 1.800,- Ft/m3 talajterhelési díj – rá fognak kötni a családok. Sokan érdeklődtek, a 

tavaszt, jó időd várják és megteszik a szükséges lépéseket. Nincs arról tudomása, hogy valaki 

rá akarna kötni, de nem tud. Tehát összességben jónak mondható az arány, ott nem lesz 

rákötés, ahol tényleges használat sincs. 

 

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

el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.  
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Börcs Község Önkormányzatának Képviselő - testülete a témával kapcsolatban 5 igen 

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

 

8/2012.(II.28.) képviselő - testületi határozat: 

  

         Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete 

 
elfogadja a jegyzőkönyv IV. számú mellékletét képező 

Szociális Szolgáltatástervezési Koncepciót. 

  

 Felelős: Komjáti János körjegyző 

   Határidő: azonnal 

 

5.) Egyéb aktuális ügyek 

előadó: Rácz Róbert polgármester 

5/1.) Rácz Róbert polgármester úr: Szeretné tájékoztatni képviselő társait a közmunka 

programról. Bizonyára sokat találkozott vele mindenki. Szerencsére másként indul, mint 

tavaly. A tavalyi 4 órás foglalkoztatás érdekes hullámokat keltett, nem gondolja, hogy jó volt. 

Szerencsére változások történtek a rendszerben, ami jó a munkavállalónak és jó a 

foglalkoztatónak is. A legfőbb változás az előző évekhez képest, hogy nagyobb kör kerülhet a 

közfoglalkoztatottak közé. Idáig csak az aktív korú ellátásra jogosultakat tudta az 

önkormányzat elérni, most elég a nyilvántartott álláskeresési státusz. A környezetben lévő 

cégek is sorban jelezték igényüket a foglalkoztatásra, hogy nekik is kell ember. Jelenleg a 

Mosonmagyaróvári Vízi Társulat Börcs térségében 5 főt, a Csornai Vízügyi Igazgatóság négy 

főt foglalkoztat, ők 8 órában tudtak szerződni december 31-ig. Az önkormányzatnak 6 órában 

van lehetősége a foglalkoztatásra, június 30-ig van engedély 10 fő alkalmazására. Kokas Imre 

március 5-vel ismét munkába áll, s ezzel párhuzamosan bővül a létszám is. Az Erzsébet tér 3. 

környékét rendbe kell tenni ahhoz, hogy a használatbavételi engedélyt be lehessen nyújtani.  

 

Inotai Zoltánné képviselő asszony:   Kik a közfoglalkoztatottak? Mikor nyílik a Teleház? Az 

első alkotó programot meg lehet már ott tartani? 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Rubos Ildikó, Gábriel Johanna, Kránitz Istvánné, Rácz Szilvia, 

Nagy Csaba, Kocsis János, Steczina István, Józsa Antal, Bögödi Alex őket foglalkoztatja az 

Önkormányzat.  Áprilisban várható a nyitás, a berendezési tárgyak 50%-ban rendelkezésre 

állnak már. Nem zárható ki, hogy a program már ott legyen megtartva. 

 

Komjáti János körjegyző úr:   A korábban felvetett közös kirándulás ötletét ismertette a két 

társközség önkormányzatával is, örültek az ötletnek, megbeszélik.  

 

Rácz Róbert polgármester úr, mivel kérdés, hozzászólás, javaslat egyéb napirendi pontra 

nem volt, megköszönte a részvételt, és az aktív munkát, majd a képviselő-testületi ülést 19 óra 

30 perckor bezárta. 

     k. m. f. 

 

 

 Rácz  Róbert        Komjáti János 

            polgármester          körjegyző 


