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Börcs Község Önkormányzata 

 

8/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Tárgy: Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. április 23-án Börcs, 

Erzsébet tér 4. szám alatti tárgyalótermében megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:  Rácz Róbert polgármester, 

    Nagy Ambrus alpolgármester  

    Furján Gergely képviselő, 

    Inotai Zoltánné képviselő, 

    Kovács István képviselő, 

    Vörös Katalin képviselő, 

 

Komjáti János körjegyző, tanácskozási joggal 

 

    Bognár Gézáné Nyugdíjas Egyesület elnöke, meghívott 

    Bombayné Varga Mónika Gyermekjóléti Szolgálat, meghívott 

    Nagy Ambrusné tagiskola-vezető, meghívott 

    Ivánkovits Zsoltné jkv.vez. 

 

Tengelics Szilárd képviselő úr távolmaradási szándékát előre jelezte, így igazoltan van távol. 

Furján Gergely képviselő úr jelezte, hogy 20-30 percet késni fog. 

 

A község lakói közül érdeklődő nem jelent meg. 

 

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

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.) Beszámoló a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásról 

előadó: Komjáti János körjegyző 

2.) Beszámoló a Börcsi Őszi Napsugár Nyugdíjas Egyesület tevékenységéről 

előadó: Bognár Gézáné elnök 

3.) Módosítás az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetésének előirányzataiban 

  előadó: Rácz Róbert polgármester  

4.) Az Önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetése végrehajtásának 

zárszámadási rendelet tervezete 

előadó: Komjáti János körjegyző 
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5.) A  közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról, és a 

közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló rendelet-tervezet 

előadó: Komjáti János körjegyző 

6.) Belsőellenőrzési jelentés  

előadó: Komjáti János körjegyző 

7.) Egyéb aktuális ügyek 

előadó: Rácz Róbert polgármester 

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.) Beszámoló a gyermekjóléti, gyermekvédelmi ellátásról  
  előadó: Komjáti János körjegyző 

 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Tisztelettel köszönti Bombayné Varga Mónikát az Abda-Börcs 

Gyermekjóléti Szolgálat családgondozóját. Az írásos előterjesztést (jegyzőkönyv I. számú 

melléklete)  mindenki megkapta, a téma izgalmas, kéri, hogy a Családgondozó szóban 

egészítse ki anyagát, de mielőtt átadja a szót a Neki, megkéri Körjegyző urat, hogy ha kíván 

szóljon a témához. 

 

Komjáti János körjegyző úr: Az 1997. évi XXXI. törvény előírja, hogy a napirendi pontban 

írt témáról a testületeknek előterjesztést kell meghallgatni, és dönteni kell annak 

elfogadásáról, ilyen formátumban került beterjesztésre (írásbeli előterjesztés, jegyzőkönyv I. 

számú melléklete) a gyermekjóléti és a gyermekvédelmi munkáról a beszámoló.  

 

Bombayné Varga Mónika családgondozója: A 2010-es évhez képest jelentős változás nem 

történt. A kamaszgyerekeknél magatartási problémák jelentkeznek, az iskolába nem jelennek 

meg. Generációs problémák mindig voltak, s vannak is. 2006-ban volt egy nehéz gárda, ők 

felnőttek, most megint van egy 3-4 fős csoport, akik folyamatos figyelmet követelnek. A 

kisebb korú gyermekek körében nem tapasztalhatók jelentős problémák, nem történt jelentős 

elszegényedés, amikor már be kell avatkozni.  A kamasz gyerekeknél prevenciós 

tevékenységgel próbálkozik, jól igénybe veszik az elterelési módokat. Más jellegű probléma 

Börcsön nincs. Nem lehet rossznak nevezni a helyzetet. Kitágult a szociálisan igénybe vehető 

szolgáltatások köre, szülői figyelmet semmi nem pótolja. 

 

Kérdések, válaszok: 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Tehát nincs negatív elmozdulás. A statisztikai táblázatban van 

egy kiugró adat, információnyújtás 10-ről 110-re ugrott. 

 

Bombayné Varga Mónika családgondozója: A statisztika adminisztrációja változott meg. 

Kibővültek az adatlapok. Speciális statisztikával dolgoznak, az átlagosnál jobban kell bontani, 

és ezt ilyen esetekben össze kell fésülni. 
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Nagy Ambrus  alpolgármester úr:  A családlátogatást hogy kell érteni, hogy veszélyeztetett 

volt a gyerek és ki kell menni hozzá? 

 

Bombayné Varga Mónika családgondozója: A jelzőrendszeres tag által tett észrevételre lehet 

kimenni, egyszeri kapcsolatfelvételről van ilyenkor szó, amikor bemutatkozik és utána van 

egy egyszeri kapcsolattartás. A maga részéről jobbnak tartja, hogy kimegy a családhoz, és ott 

segít. Így alakultak ki a számok. 

 

Hozzászólások: 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Nem terhelt a település, minimális problémás család van, így 

könnyebben kezeli a közösség, mintha tucatjával lennének. 

 

Komjáti János körjegyző úr: A három települést összevetve Börcs a maga kis közösségével, 

jól működő rendszerével nem lóg ki a sorból. Abdán kevés család van, de jelentős 

problémákkal, Ikrényben pedig úgy látja, hogy nem érzékeli a település a problémákat, pedig 

vannak, például jelen van a kábítószer. Rövid időn belül gondok lesznek. Ami itt a 

biztonságot adja, a stabilitás, az, hogy régóta ugyanazok a dolgozók, akik ismerik a 

problémákat és jól is kezelik ezeket, Ikrényben ez nem mondható el. A beszámoló másik, 

hatósági részében, azok az adatok szerepelnek, amit a jogszabály meghatároz. A 

gyermekjóléti szolgálat a Győri Többcélú Kistérségi Társulás keretében működik, ez a 

szervezeti forma megszűnik január 1-től. Hogy mi lesz a jövője azt az önkormányzatoknak 

kell meghatározni. A közigazgatási hatósági feladatokat viszi a járási hivatal, nem tartja 

szerencsésnek, hogy kikerül a településekről a családgondozás. Az előterjesztett írásos 

anyagot elfogadásra javasolja a Tisztelt Képviselő-testületnek.  

 

Rácz Róbert polgármester úr: Szerencsés a falu, hogy Mónika személyében egy régi, 

tapasztalt szakembert kapott. Fiatal, kezdő hölgyek megpályázzák ezeket az állásokat, aztán 

egy-két év után elmennek szülni, s ez jelentős változásokat eredményezhet a területen. 

 

18 óra 31 perckor Furján Gergely képviselő úr megérkezik az ülésre, így a testületi tagok 

száma 6 főre emelkedet, határozatképesség nem változott.  

 

Bombayné Varga Mónika családgondozója: Körjegyző úr észrevételéhez fűzné hozzá, 

valóban aggasztó a jövő számukra a GYTKT miatt. Viszont az is tény, hogy alapellátásként 

kötelező feladata a községeknek a szolgáltatás biztosítása. Van olyan család, ahol a szülőt is 

gondozta, s most a gyerekével is foglalkozik. A szociális munkának valamilyen szinten 

folyamatosan végig kell kísérnie egy család életét, az utógondozás sokáig tart. Úgy gondolja, 

hogy szerencsés helyzetben van, hogy a nehéz Abda mellé egy könnyű Börcsöt kapott. Jó, 

hogy ahol él az ember biztonságosnak mondható. Bízik benne, hogy ez így is marad.  

 

Rácz Róbert polgármester úr: Mint Jegyző úr említette változások várhatóak. Valószínű, 

hogy ennek a hármas településhálózatnak kell majd megoldania a gyermekjóléti 

feladatellátást. Bízik benne, hogy a józan ész diadalmaskodik, s a jól működő dolgokat, mint 

amit például a körjegyzőség példaértékűen megoldott, nem bántják.  

 

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

kiegészítésekkel el tudja fogadni kézfeltartással jelezze. 
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Börcs Község Önkormányzatának képviselő - testülete a témával kapcsolatban 6 igen 

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

 

18/2012.(VI.23.) képviselő - testületi határozat: 

  

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete 

 

a települési gyermekvédelmi munkáról és 

az Ikrényi Mikrotérség Gyermekjóléti Szolgáltatást Ellátó 

Intézménye 2011-es évi gyermekjóléti munkájáról szóló 

beszámolóját elfogadja, megállapítva, hogy a nehezedő 

körülmények ellenére az ellátás jó szintű. 

 

 

  Felelős: Komjáti János körjegyző 

  Határidő: azonnal 

 

 

18 óra 37 perckor Bombayné Varga Mónika elköszön, és elhagyja a tárgyalótermet. 

 

 

2.) Tájékoztató az Őszi Napsugár Nyugdíjas Egyesület tevékenységéről  
előadó: Bognár Gézáné elnök 

Rácz Róbert polgármester úr: Sok szeretettel köszönti Bognár Gézánét az egyesület elnökét. 

Megkéri tartsa meg tájékoztatóját tevékenységükről.  

 

Bognár Gézáné elnök: Egyesületünk az utóbbi időben 34 fővel működött, de közben egy 

személy betegségi miatt nem tud már járni. Az egyesület támogatásokból, adományokból és 

tagdíjból tartja fent magát. Tevékenysége elsősorban a községben szervezett rendezvényeken 

történő aktív részvételéből áll, gondol elsősorban a lovas napokra, játszótéri bulira, 

falukarácsonyra, zarándokok-, lengyelek fogadására ahol a vendéglátásból veszik ki a 

részüket, hősök napján énekelnek, verset mondanak. Évente két alkalommal kirándulást 

szerveznek, az útiköltséghez hozzájárulnak. Megszervezik betegtársaik látogatását kórházi 

ápolás után. Évente összevont névnapi ünnepséget szerveznek négy alkalommal. Megrendezik 

a télapó, karácsonyi, és húsvéti ünnepséget, mindenki kap csomagot. Évente részt vesznek a 

négy község nyugdíjasaiból álló kistérségi találkozón. Hozzájárultak az újraélesztő készülék 

beszerzéséhez. Sótégla-jegyet vásároltak, az óvodában kialakításra kerülő só szobához. 2011-

ben pályázati pénzből házimozi-rendszert vásároltak. Legnagyobb gondjuk az elöregedés, 

sajnos a friss, fiatal nyugdíjasok nem jelentkeznek. Talán az új közösségi házba könnyebb 

lesz elcsalogatni őket. Júniusban közgyűlést tartanak, ahol tisztújításra is sor kerül majd.  

 

Rácz Róbert polgármester úr: Az IKSZT nem alkalmas négy falu nyugdíjasainak 

befogadására, ha elkészül mögötte a rendezvényudvar, ott lehet majd teret kialakítani az ilyen 

fajta rendezvényeknek is. Vannak Börcsön értékes emberek, akiknek taggá avanzsálása 

biztos, hogy megújítana az egyesületet, a technikára, hogy hogyan lehetne őket megszólítani, 

bevonni a tevékenységbe nem tud jó tippet adni, ezt az egyesületnek kell kitalálnia. 

Összességében a nyugdíjas egyesület az a civil szervezet a faluban, akiknek a legtöbbet 

köszönheti az önkormányzat. Nem tud olyant kérni, amiben ne segítenének.  Kéri, hogy a 
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maga, és a Képviselő-testület tagjai nevében is köszönje meg minden tagnak Terike, amit  a 

faluért tesznek. Tolmácsolja az önkormányzat köszönetét. 

 

 

Kérdés nem hangzott el 

 

Hozzászólások. 

 

Kovács István képviselő  úr: A Sportkör nevében külön is köszöni a nyugdíjas egyesület 

munkáját. 

 

Furján Gergely képviselő  úr: Talán lehetne egy előadást szervezni, ahova meg lehetne hívni 

a célszemélyeket minden kötelezettség nélkül. 

 

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

kézfeltartással jelezze. 

 

Börcs Község Önkormányzatának képviselő - testülete a témával kapcsolatban 6 igen 

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

 

  

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete 

 

az Őszi Napsugár Nyugdíjas Egyesület tájékoztatóját a 

2011. évi tevékenységükről elfogadja. 

 

   

 

3.) Módosítás az önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetésének 

előirányzataiban 
  előadó: Rácz Róbert polgármester  

 

Rácz Róbert polgármester úr: Szép számok szerepelnek az előterjesztésben, ilyen mértékű 

215 milliós, költségvetése még nem volt a településnek. Megkéri Körjegyző urat, hogy az 

írásos anyagot (jegyzőkönyv II. számú melléklete) szóban egészítse ki. 

 

Komjáti János körjegyző úr: A számok magukért beszélnek. Kialakult egy önkormányzati 

gyakorlat, rendszer, miszerint februárban az éves költségvetés elfogadásra kerül, utána a II. 

negyedév módosítására augusztusban, majd a III. negyedéves módosításra november 30-ig. A 

végső zárszámadás előtt pedig a IV. negyedévet kell módosítani, erről szól az ez az 

előterjesztés. A számok mindenki előtt ismertek, egy megalapozott jó gazdálkodást takarnak 

2011. évben több beruházással, alapvetően pályázati forrásból . Ezért lett akkora szám, amely 

még sohasem volt Börcsön. Elfogadásra javasolja. 

 

Kérdés, hozzászólás nem hangzott el. 
 

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

tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.  
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Börcs  Község  Önkormányzatának  képviselő  testülete  egyhangú  igen  szavazással            

m e g a l k o t j a   

 

 

 

 

 

BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

 

6/2012.(IV.24.) 

 

ÖNKORMÁNYZATI R   E   N   D   E   L   E   T   E 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉRŐL SZÓLÓ 3/20211.(II….) 

RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSRÓL 
(A jegyzőkönyv III. számú melléklete) 

 

 

4.) Az Önkormányzat és szervei 2011. évi költségvetése végrehajtásának 

zárszámadási rendelet tervezete 

előadó: Komjáti János körjegyző 

 

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

annyiban kívánja kiegészíteni, hogy hál Isten pénzügyileg stabil önkormányzati gazdálkodás 

folyt 2011-ben is, ami együtt jár azzal, hogy megfelelően ellátja az önkormányzat törvényi 

kötelezettségeit, illetve saját maga által vállalt feladatait. Reméli, hogy a börcsi 

választópolgárok is úgy látják, hogy kellő szigorú gazdálkodással próbálja az önkormányzat a 

település jövőjét, jelenét formálni.   

 

Komjáti János körjegyző úr: Összességében is elmondható, megerősítve Polgármester úr 

szavait, hogy stabil gazdálkodás folyik Börcsön. Megfelelő tartalékolással a megtervezett 

beruházások meg tudnak valósulni. Összevető beszámoló próbál mindig nyújtani, s ha valaki 

ezt megnézi, akkor látható, hogy kevesebb összegből történt a működés, mint előző évben.  A 

százalékos teljesítések is azt tükrözik, hogy felelős, a jövő építő gazdálkodásról van szó Börcs 

esetében. Ezen a vonalon lehet tovább haladni, és akkor lesznek még szép eredmények. 

 

Kérdés, hozzászólás 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 

 

7/2012.(IV.24.) 
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ÖNKORMÁNYZATI R   E   N   D   E   L   E   T   E 

 

AZ ÖNKORMÁNYZAT ÉS SZERVEI 2011. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE VÉGREHAJTÁSÁNAK 

ZÁRSZÁMADÁSÁRÓL 
(A jegyzőkönyv V. számú melléklete) 

 

 

5.) A  közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes 

magatartásokról, és a közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól szóló 

rendelet-tervezet 
előadó: Komjáti János körjegyző 

Rácz Róbert polgármester úr: Különösebben nem kívánja kommentálni az írásos anyagot 

(jegyzőkönyv VI. számú melléklete), Parlamentünk törvénykezése okán, ilyen rendeleteket is 

kell hoznia az önkormányzatnak. 

 

Komjáti János körjegyző úr: Arról van szó, hogy 2012. április 15-től a települési jegyzőktől 

elvonták a szabálysértési hatáskört. A Kormányhivatal kialakította saját apparátusát, ahol a 

feladatot ezentúl ellátják. Ennek vonzata, hogy ettől kezdve csak törvény állapíthat meg 

szabálysértést. Viszont vannak az önkormányzatnak olyan rendeletei, amik tartalmaznak 

szabálysértési tényállásokat. Annak ellenére, hogy a jegyző nem járhat el ezekben az 

ügyekben, de az esetek tényszerűen továbbra is fent fognak állni. Ezért amelyik 

önkormányzati rendeletben szabálysértési tényállás szerepel, ezekre ezentúl a közösség 

ellenes magatartás rendelete fog vonatkozni, a Ket. szabályainak alkalmazásával. Ezentúl nem 

szabálysértési bírságot szab ki a Hivatal, hanem végig kell járni a Ket. által előírt 

lépcsőfokokat.  

 

Kérdés, hozzászólás 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 

 

8/2012.(IV.24.) 

 

ÖNKORMÁNYZATI R   E   N   D   E   L   E   T   E 

 

A  közigazgatási bírsággal sújtható tiltott, közösségellenes magatartásokról, és a 

közigazgatási bírság kiszabásának szabályairól 
 (A jegyzőkönyv VII. számú melléklete) 

 

 

6.) Belső ellenőrzési jelentés  

előadó: Komjáti János körjegyző 
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Komjáti János körjegyző úr: A Képviselő-testület minden év november 15-ig meg kell, hogy 

határozza a belsőellenőrzésre szánt területet, feladatot. Legkésőbb pedig a zárszámadás előtt 

az előző évi tapasztalatokkal foglalkozik. Idén egy kicsit az ellenőrzés megcsúszott, ezért 

kerül sor a jelentésre ezen az ülésen. A testület döntése alapján az intézményi létszám 

bérgazdálkodás volt a témája az ellenőrzésnek. Ezt a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

keretein belül oldja meg mind a három község. Így a jövője ennek is bizonytalan. 

Megállapítható az írásos anyagból (jegyzőkönyv VIII. számú melléklete) hogy a vizsgált 

területtel nincs gond. A feltárt két probléma, amivel foglalkozni kell, senki előtt sem 

ismeretlen. Az egyik a házirend kérdése. Mindegyik testület elfogadta az általános házirendet, 

ugyanakkor az intézményekben a korábban már bevált házirend kerül alkalmazásra. A másik,  

az ikrényi óvodai bérrendszer. Mielőtt tagóvodává vált volna az ikrényi érdekes bérrendszert 

alakítottak ki. Munkáltatói döntés alapján kapott bért néhány ember, határozatlan időben 

meghatározva. Így az óvodánál két ember bérét kell  rendezni. A javítani valók javításra 

kerültek, a házirendre pedig egy egységest kell kitalálni. 

 

Kérdés, hozzászólás 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 6 igen 

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

 

19/2012.(VI.23.) képviselő - testületi határozat: 

  

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete 

 

A 2011. évi belső ellenőrzési jelentést, a a mellékelt formában  

e l f o g a d j a  

Külön intézkedési terv készítését nem tartja szükségesnek a vizsgálat megállapításai 

tükrében  

 
 

 

   

 

7.) Egyéb aktuális ügyek 

 
 7/1.) Rácz Róbert polgármester úr: A Győr-Szol-tól érkezett levelet minden képviselő 

megkapta. Az együttes ülésen a két Polgármester úr kollégája által már említett témára a 

Szolgáltató írásban is reagált. Érdekes dolgok kerültek leírásra. Van amivel tud azonosulni, s 

van amivel kevésbé. Körjegyző úr is jelen volt azon az ominózus megbeszélésen, kéri, 

mondja el véleményét. 

 

Komjáti János körjegyző úr: A megjelentek száma nem volt téma a megbeszélésen, de a többi 

valóban elhangzott. Kértük, alapvetően Ikrény miatt a hulladékudvar-lomtalanítás áttekintését. 

Tudjuk, hogy a körjegyzőség lakói mindegyik körjegyzőségi településen levő hulladékudvart 

használhatják, de kértük a nyitvatartási idő jó szervezését. Azonban a gond az, hogy a 

kérdéseinket a látogatással és a levéllel „ kipipálták” cselekvés kevésbé várható.  
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Kérdések, válaszok: 

 

Furján Gergely képvsielő úr: Május 1-től várható a nyári nyitva tartás a hulladékudvarokon?  

 

Rácz Róbert pogármester úr: Igen. 

 

7/2.) Rácz Róbert polgármester úr: Tájékoztatni kívánja a tisztelt Képviselő-testületi tagokat, 

hogy Varga Eszterrel a kirándulás pontosításra került, s Eszter javaslatára abban maradtak, 

hogy ősszel kerüljön inkább sor rá. A szállás hely miatt és a képviselő időbeosztása miatt is 

szerencsésebbnek tűnik. 

 

Kérdés, hozzászólás  nem hangzott el. 

 

7/3.) Rácz Róbert polgármester úr: A korábbi árajánlattal és a költségvetési rendelettel 

összhangban a II. világháborús emlékmű felújítási munkálatai megkezdődtek. Varga Károly 

elnök úr (Kossuth MGSZ) közreműködősével, segítségével zajlik a tereprendezés. Ígéret 

érkezett tőle arra is, hogy a tér körüli részt is átgondolja.  

 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

 

Furján Gergely képviselő úr: A park elég jól eltakarja az új civilházat. Nem lehetne 

megnyesni a járda melletti növényzetet, jobb rátekintés lenne arra a szép épületre. 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Örül annak, hogy az Elnök úr pozitívan, segítőkészen állt a 

dologhoz, nem akar szándéka ellenére hozzányúlni. Megígérte, hogy végiggondolja, mit lehet 

a tér növényzetével tenni. Nagy Ambursné tagiskola-vezetővel egyeztetett, s abban maradtak, 

hogy tekintettel a 20 éves évfordulóra mindenképp egy nagyobb szabású megemlékezés lesz. 

Mivel a fogathajtás is erre az időre esik nem akartak párhuzamosságot, így június 3-án 15 óra 

30-kor kerülne sor a  hősök napi megemlékezésre. Mártit kérte fel a program főszervezőjének, 

kéri, hogy aki tud az segítsen neki.  

 

7/4.) Rácz Róbert polgármester úr: Múlt szombaton sor került a község útjai melletti szemét 

összeszedésére. Kevesebben vettek, kb. 30 fő, részt rajta, mint az előző évben, de jó két órás 

munkával mind a négy csapat letudta a feladatot. Az iskolás gyerekek most szombaton 

szedtek szemetet. A mai nap folyamán a Közút elvitte az összegyűjtött szemetet, azért került 

ismét a Fő utcába a szeméthalom, hogy kellően bántsa azok szemét, akik egyrészt nem jöttek 

segíteni, másrészt, hogy szembesüljön vele mindenki, ezt börcsi emberek szórták szét.  

 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

 

Furján Gergely képviselő úr: Nem biztos, hogy az embereknek az jött le, hogy a falu lakói 

szemetet szedtek és ott az eredmény, hanem inkább az, hogy a polgármester lomtalanított. a 

környezetnek van nevelő hatása, de nevelő hatása van a büntetésnek is. 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Erre nem gondolt. 

 

 7/5.) Inotai Zoltánné képviselő asszony: Segítséget szeretne kérni, a mellettük lévő útra nagy 

mennyiségben szállítottak fanyesedéket, amit el kellene szállítani.  

 

Rácz Róbert polgármester úr: Elszállítják a fiúk és eltüzelik, a tüzelési rendeletünk alapján.  
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7/6. ) Rácz Róbert polgármester úr:  A BÖFMÉ-sek történt egyeztetés után szóban meg lett 

keresve a Lengyel testvértelepülés. A fiataloknak a június vége nem jó, ezért augusztusban 

szeretnének utazni Lengyelországba. Válasz még nem érkezett. A csoporthoz vezetőt 

keresnek, illetve kísérőket. Virágné Mariska és Simon Enikő már nem tudják vállalni a 

csoport vezetését. Olyan személyeket kell keresni, akik érdemben tudják képviselni Börcsöt, 

és a fiatal csapat fegyelmezésére is képesek. Az ötleteket, javaslatokat szívesen fogadják. 

 

Kérdés, hozzászólás  nem hangzott el. 

 

 

7/7. ) Rácz Róbert polgármester úr:  Az iskola mögötti kézilabdapályán alakulnak a dolgok, 

várhatóan májusban elkészül. Kisebb nagyobb módosításokkal, de jó ütemben, és megfelelő 

módon zajlik az építése.  

 

Kérdés, hozzászólás  nem hangzott el. 

 

7/8. ) Rácz Róbert polgármester úr:  Előzetes hírek szerint a LEADER Egyesület elnöksége 

jóváhagyta a támogatási listát, és a sportöltöző pályázat a támogatandók között szerepel, de 

még hivatalos értesítés nem érkezett. 

 

Kérdés, hozzászólás  nem hangzott el. 

 

7/9 ) Rácz Róbert polgármester úr:  Az ÉDÁSZ egyik leánycége megkereste Abda-Börcs- 

Ikrény Körjegyzőjét, hogy ma még nem kiírt, de hamarosan kiírásra kerülő energetikai 

pályázaton kíván e részt venni, napelemes technológiával áramot állítanának elő, amit az 

intézmények visszatermelnének a rendszerbe és ez jóváírásra kerülne az önkormányzatoknál. 

Van pár műszaki kérdőjel, hogy lehet egy helyen betáplálni, és két helyen lévő intézménynél 

pedig visszatáplálni. Látni kellene a pályázatot, hogy három külön mérőhelyen mért áramot, 

egy helyen történő betáplálással lehet e?  Kérdő jelek tehát vannak. Ha lesznek konkrétumok 

vissza kell térni rá. 

 

 Kérdés, hozzászólás  nem hangzott el. 

 

7/10 ) Rácz Róbert polgármester úr:  Egy másik pályázatról is tájékoztatást ad, melynek 

kiírása megtörtént. Egészségre nevelő, és szemléletet formáló programokat lehet 

megvalósítani a támogatásból. Mivel délelőtt érkezett az anyag nem tudta teljesen átnézni, de 

TÁMOP-os program, ahol 1 és 10 millió közötti összeget lehet megcélozni. Izgalmasnak 

tartja. Pesti pályázatíró cég által jutott el az információ, de róluk is jó lenne többet tudni.  

 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

 

Inotai Zoltánné képviselő asszony:  Jó lenne tudni, mit tartalmaz? 

 

 Rácz Róbert polgármester úr: Ígéretet tesz arra, hogy az anyagot e-mailben mindenkinek 

elküldi. 
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7/11 ) Rácz Róbert polgármester úr:  Az IKSZT épületének felújítása szépen halad. Nem 

gondolja, hogy túl messze van az az idő, hogy az első nyugdíjas találkozót ott tartsák meg. A 

héten reméli, hogy meglesz a bejárat.   

 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

 

Vörös Katalin képviselő asszony:  Borzasztó csatornaszag van az épületben, valamit kellene 

tenni ellene. 

 

Rácz Róbert polgármester úr:  A légkondicionáló bekötésénél nem lett bűzelzáró, de már 

megcsinálták . Utána megszűnt a bűz.  A bűzelzárók sem működnek, ha nincsenek használva 

a vizesblokkok, reméli, hogy megoldódik a probléma. 

 

Képviselői hozzászólások, javaslatok: 

 

Inotai Zoltánné képviselő asszony: Szeretné mindenkinek jelezni, hogy június 16-án 

játszótéri buli lesz, s a tavalyihoz hasonlóan kéri, hogy képviselő társai az étkezési bónok 

értékesítésében segítsenek.   

 

Képviselők egyöntetűen jelzik, hogy a tavalyihoz hasonló rendben vállalják a feladatot 

párjaikkal. 

 

Vörös Katalin képviselő asszony : Bejelenti, hogy 2012. április 30-val képviselői 

mandátumáról le szeretne mondani. Kemény feladat előtt áll, Németországban talált munkát, s 

így valószínű, hogy hosszú távon nem lesz itthon elérhető. Körjegyző úr felé írásban 

szándékát jelezte. Megszűnik, mint börcsi közszereplő.   

 

Kérdések, válaszok, hozzászólások 

 

Rácz Róbert polgármester úr:  Kedves Katalin, az önkormányzat, illetve képviselő-társaid is 

tudnak a szándékról. Sajnálattal, de megértve az emberi érveket, amik a személyes 

beszélgetés alkalmával elhangzottak, nem lehetett vitatni, el kellett fogadni. Ezzel együtt 

szomorúan veszi tudomásul mindenki. A maga és a képviselőtestület nevébe Katalin által 

végzett közösségi munkát megköszöni, és kéri, hogy fogadja szeretettel azt a kis emléket, 

amit átad, és kéri, hogy jó szívvel emlékezzen mindig vissza az itt töltött évekre. 1996 óta 

eltelt évek sok emberben nyomott hagytak. 

 

Átadja a település ajándékát. 

 

Ezt követően – megköszönve a résztvevők aktív munkáját – 20 óra 30 perckor az ülést 

bezárja. 

 

 

                                                          Kmf. 

 

 

 

 

                   / Rácz Róbert /                                       / Komjáti János / 

                     polgármester                                          körjegyző 


