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Börcs Község Önkormányzata 

 

9/2012. 

 

J e g y z ő k ö n y v 
 

Tárgy: Börcs Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 29-én Börcs, 

Erzsébet tér 4. szám alatti tárgyalótermében megtartott üléséről.  

 

Jelen vannak:  Rácz Róbert polgármester, 

    Nagy Ambrus alpolgármester úr 

    Bella Csaba képviselő, 

    Furján Gergely képviselő 

    Inotai Zoltánné képviselő, 

    Kovács István képviselő, 

    Tengelics Szilárd képviselő, 

 

Komjáti János körjegyző, tanácskozási joggal 

    Gyurós Lászlóné HVB elnök, tanácskozási joggal 

 

    Lakó Lajosné helyi Vöröskereszt 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 Vöröskereszt 

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

önkormányzatának képviselő-testülete határozatképes, mivel a jelenleg regnáló testület 6 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. Képviselő-testületi tag eskütétele 

előadó: Rácz Róbert polgármester 

2. Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása – települési képviselő személyében  

      történt változás miatt 

előadó: Rácz Róbert polgármester 

3. A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása módosítása 

                  előadó: Komjáti János körjegyző 

4. A Börcsi Vöröskereszt szervezet tájékoztatója tevékenységéről 

                  előadó:  Lakó Lajosné a szervezet képviselője 

5. Börcs község településrendezési tervének felülvizsgálata – tájékoztatás 

                  előadó: Komjáti János körjegyző 
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6. Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 

                  Előadó: Komjáti János körjegyző 

7. Egyebek 

- a börcsi 081/1 hrsz-ú gyep bérbeadása 

                  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.) Képviselő-testületi tag eskütétele  
  előadó: Rácz Róbert polgármester 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Korábbi testületi ülésen már szóba került, ismert tény, hogy 

Vörös Katalin képviselő-asszony magánéletében bekövetkezett változások miatt írásban 

bejelentette, hogy képviselői mandátumáról 2012. április 30-val lemond. Az önkormányzati 

törvény lehetőséget ad a mandátum visszaadására, illetve amennyiben a választásokon indult 

és a szavazatarány miatt mandátumot nem nyert jelölt van, ha a polgármester megkeresésére 

vállalja a megbízatást, akkor a következő ülésen esküt tesz. Így felkereste Bella Csaba 2010-

ben indult jelöltet, aki vállalta a képviselői tisztséget.   

 

Gyurós Lászlóné HVB elnök: Mint Polgármester úr elmondta Vörös Katalin képviselői 

mandátumáról lemondott. A Helyi Választási Bizottság feladata a kiesett képviselői 

mandátum betöltése. A 2010. évi L. törvény 21.§ (1) bekezdése értelmében „Ha az egyéni 

listáról megválasztott képviselő helye üresedik meg, helyére a következő legtöbb szavazatot 

elért jelölt lép.” Bella Csaba képviselő jelöltként 2010. október 3-án megtartott választásokon 

205 érvényes szavazatot kapott. Megkéri a jelenlévőket, hogy az ünnepélyes eskütételre 

szíveskedjenek felállni, illetve megkéri Bella Csabát, hogy a 2011. évi CLXXXIX. törvény 1. 

melléklete szerinti eskü szövegét mondja utána: 

„Én ………. becsületemre és lelkiismeretemre fogadom, hogy Magyarországhoz és annak 

Alaptörvényéhez hű leszek, jogszabályait megtartom és másokkal is megtartatom, települési 

képviselői tisztségemből eredő feladataimat Börcs település fejlődésének előmozdítása 

érdekében lelkiismeretesen teljesítem, tisztségemet a magyar nemzet javára gyakorlom. Isten 

engem úgy segéljen!” 

HVB elnök átadja az esküokmány aláírása után a megbízólevelet. 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Köszönti Bella Csabát, most már, mint a képviselő-testület 

teljes jogú tagját. 

 

2.) Szervezeti és Működési Szabályzat módosítása – települési képviselő 

személyében történt változás miatt  
  előadó: Rácz Róbert polgármester 

 

Rácz Róbert polgármester úr: A napirend szorosan kapcsolódik a korábbi napirendhez. Vörös 

Katalin képviselő asszony az SZMSZ-ben rögzítettek alapján a Szociális Bizottság elnöki 

tisztségét is ellátta. Hogy a bizottság érdemi munkát tudjon végezni, ezért szükség van az 

SZMSZ módosítására, új elnök, ill. tag kiválasztására. Olyan személy kell a bizottság élére, 
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akinek rálátása van egyrészt a bizottság munkájára, másrészt a falu lakosságára. Javaslatot 

tesz Kovács István Kálmán képviselő úr személyében a Szociális Bizottság elnöki posztjára, 

illetve Bella Csaba személyében a bizottsági tagságra. Természetesen egyeztetett az 

érintettekkel, akik hozzájárultak ahhoz, hogy a kérdés nyilvános ülésen kerüljön megvitatásra. 

Megkérdezi tehát az ülésen Kovács István és Bella Csaba képviselő urakat, hogy a felkérést 

elvállalják-e? 

 

Kovács István  képviselő úr: Igen. 

 

Bella Csaba  képviselő úr: Igen. 

 

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 6 igen 

szavazattal, 1 tartózkodással, 0 nem szavazati aránnyal az alábbi határozatot hozza 

                                     

 

23/2012.(V.29.) képviselő - testületi határozat: 

  

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete 

 

 a Szociális Bizottsági tagok névsorát az alábbiak szerint 

határozza meg 

 

1./ Szociális Bizottság 

 

Elnöke: Kovács István Kálmán települési képviselő 

 

További tagjai: Inotai Zoltánné és Bella Csaba települési 

képviselők 

        Csöppüné Makker Mária és Dékány Imréné 

külsős tagok 

 

Utasítja a körjegyzőt, hogy a változást az önkormányzat 

és szervei szervezeti és működési szabályzatában vezesse 

át 

 

  Felelős: Komjáti János körjegyző 

  Határidő: azonnal 

 

 

 

3.) A Győri Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodása 

módosítása 
                  előadó: Komjáti János körjegyző 
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Rácz Róbert polgármester úr: Megkéri Körjegyző urat, hogy az írásban előterjesztett anyagot 

(jegyzőkönyv 1. számú melléklete) amennyiben kívánja szóban egészítse ki. 

 

Komjáti János körjegyző úr: Ismét sor kell, hogy kerüljön a Győri Többcélú Kistérségi 

Társulás Társulási Megállapodásának módosításra. A kiküldött 60 oldalas anyagban pirossal 

kiemelésre kerültek azok a részek, amik módosításra kerülnének. Két részt érint a módosítást, 

egyrészt ami kardinálisabb, hogy eddig a társulási tanács fejlesztési tanácsként is eljárt. Az 

önkormányzati választások után került ez szóba a testületi ülésen utoljára, amikor meg kellett 

jelölni, hogy ha az adott község polgármestere nem tudja képviselni települését, ki 

helyettesítse. 2013 január 1-től a járások felállásával a többcélú társaságok a jelenlegi 

formában nem maradnak fenn. Erre felkészülés már, első lépés, hogy a területfejlesztési 

funkció kikerül hatáskörükből. A másik módosulás, hogy Rábapatona is tagja kíván lenni a 

mozgókönyvtári hálózatnak.  

 

Kérdés nem hangzott el 

 

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

tudja fogadni, kézfeltartással jelezze. 

 

Börcs Község Önkormányzatának képviselő - testülete a témával kapcsolatban 7igen 

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

 

24/2012.(V.29.) képviselő - testületi határozat: 

  

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete 

 

elfogadja a Győri Többcélú Kistérségi Társulás 

Megállapodásának módosítását (jegyzőkönyv I. számú 

melléklete) 

- a társulás a területfejlesztéssel összefüggő feladatok 

tekintetében kistérségi fejlesztési tanácsként már nem 

jár el, 
- a megállapodás 11. számú mellékletében rögzített, 

mozgókönyvtári feladatok ellátásához csatlakozott 

települések közé Rábapatona felvételét. 
 

Feljogosítja polgármesterét a módosított társulási 

megállapodás aláírására. 

 

  Felelős: Rácz Róbert polgármester 

  Határidő: 2012. június 30. 
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4.) A Börcsi Vöröskereszt szervezet tájékoztatója tevékenységéről 
                  előadó:  Lakó Lajosné a szervezet képviselője 

 

  

Rácz Róbert polgármester úr: Sok szeretettel köszönti Lakó Lajosné elnök asszonyt, megkéri 

tartsa meg tájékoztatóját. 

 

Lakó Lajosné Vöröskereszt helyi elnöke: A helyi vöröskereszt jelenleg 180 tagot számlál, az 

eladott bélyegek alapján. A vezetőség 3 főből áll, illetve kb. 6 fő olyan aktív tag van, akikre a 

különböző megmozdulásokon lehet számítani. A 2011-es évben áprilisban a véradással 

kezdték meg tevékenységüket, majd májusban a Horváth József emlékversenyen vettek részt 

aktívan, júniusban segítettek a „Vegyülj” rendezvényen. Augusztusban szerveztek még egy 

véradást. Átlagosan 36 fő tudott vért adni, a megjelent 42 főből, egészségi okok miatt nem 

tudták a többiektől levenni a vért. Szeptemberben az elsősöknek írócsomaggal kedveskedtek. 

Októberben megszervezték az idősek napján. Októberben gyűjtést szerveztek Gaál Béla 

részére, amit átadni már sajnos csak az özvegynek és a gyerekeinek tudtak. Decemberben az 

iskolások és az ovisok ajándékcsomagot kaptak, illetve falukarácsony lebonyolításában a 

nyugdíjasoknak segítettek. Hátrányos helyzetű gyerekeknek karácsonyra édességcsomagot 

adtak. Szeretné megköszönni az önkormányzat támogatást. Bevételük ebből, illetve az eladott 

bélyegek árának 60%-a marad helyben, valamint a báli bevételből van. Sajnos egyre kevesebb 

bélyeget tudnak értékesíteni a korábbi 200-100 forint helyett most az aktív dolgozóknak 500 

forintba, a nyugdíjasoknak 200 forintba kerül a bélyeg. Röviden ennyit kívánt elmondani. 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Köszöni a beszámolót. Inkább az önkormányzat tartozik 

köszönettel az aktivistáknak. Amit ő lát az egészből, hogy hál Isten minden rendezvényen 

lehet számítani a már említett aktív tagokra, ami nagyon fontos egy közösség életében. A bált 

bizonyos szempontból sajnálja, nem eretnekséget kíván mondani, de több helyen 

megfogalmazta, hogy fantasztikus dolog, hogy nagyon sok tombolatárgy felajánlás érkezik a 

bálokra. De ha valaki belegondol nem az gazdagítja a civil szervezeteket, hogy sok tombola 

felajánlás érkezik, hanem a vásárolt tombolajegy árából lesz bevétel. Végig kellene gondolni, 

hogy mekkora vagyoni érték érkezik tombolatárgyként, és mekkora bevétel keletkezik a 

jegyek eladásából, mekkora hozadéka van. Úgy érzi nagyon nagy az aránytalanság a kiosztott 

tárgyak értéke és a bevétel között. A Vöröskereszt szempontjából a leginkább testreszabott 

vállalt feladat a véradás szervezése. Sajnos az évek alatt a véradók száma nem gyarapodott 

arányosan a lakosságszám növekedésével. Ugyanannyi véradó van 1300 lakos mellett, mint 

amennyi volt a 900 fő mellett. Hisz abban, hogy több véradót is össze lehetne szedni. Vissza 

kellene hozni az uzsonnáztatást véradás után, annak volt egy bizonyos hangulata, 

közösségkovácsoló ereje. Ennek a finanszírozása akár önkormányzati, akár magánszemélyek 

általi felajánlással is történhet. Hatékonyabb szervezéssel el lehetne érni az 50-60 főt. 

Egyetlen negatív megjegyzése lenne, hogy az Elnök asszonyt lehetetlen telefonon elérni. 

Közszereplőként másként kellene a telefonhoz viszonyulni, korunk átkához, vagy áldásához.  

A maga és a testület nevében még egyszer is köszöni, amit hosszú évek óta végez a 

Vöröskereszt helyi szervezete. További sok energiát kíván, s kéri, hogy gondolkodjanak el a 

felvetett dolgokon.  

 

Kérdés nem hangzott el 

 

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

kézfeltartással jelezze. 
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Börcs Község Önkormányzatának képviselő - testülete a témával kapcsolatban 7 igen 

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

 

  

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete 

 

a helyi Vöröskereszt  tájékoztatóját a 2011. évi 

tevékenységükről elfogadja. 

 

   

 

5.) Börcs község településrendezési tervének felülvizsgálata – tájékoztatás 
                  előadó: Komjáti János körjegyző 

 

Komjáti János körjegyző úr: Nem készített írásos anyagot, összességében tájékoztatónak 

szánja a szóbeli előterjesztést. Az építési törvény meghatározza, hogy a település hatályos 

rendeletét a főépítész javaslatára a képviselő-testületnek évente felül kell vizsgálnia. Börcsön 

van hatályos rendelet 2007-ben került elfogadásra, megfelel a mai kor elvárásainak, minimális 

módosítással kezelhető. Megfelel a jogszabályoknak, a település fejlődésének. Az építési 

törvény 10 évente kötelező jelleggel írja elő a felülvizsgálatot, ezért sem szükséges még.   

 

Rácz Róbert polgármester úr: Nem mondható, hogy hibátlan a rendezési terv, de mivel 

viszonylag komoly anyagi vonzata van, az idő igényen kívül, minden önkormányzat nagyon 

meggondolja, hogy mikor nyúljon hozzá. A 2000-es évek elején viszonylag sűrűn meg kellett 

ezt tenni, érződött ezen is, hogy felgyorsult a világ, megindult egy fejlődés, most egy lelassult 

gazdasági világban élve nem igényel állandó változtatást a rendezési terv. 

 

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 7 igen 

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

 

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

  

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete 

 

elfogadja  Körjegyző úr beszámolóját a rendezési terv 

felülvizsgálatával kapcsolatban, megállapítja, hogy 

felülvizsgálati kötelezettségének ezzel eleget tett, mivel a 

rendezési terv nem igényel módosítást, az megfelel az 

érvényes jogszabályoknak, s jelenleg kielégíti Börcs 

fejlődését. 

  Felelős: Rácz Róbert polgármester 

  Határidő: azonnal 
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6.) Önkormányzati rendeletek felülvizsgálata 
                  Előadó: Komjáti János körjegyző 

 

Komjáti János körjegyző úr: A jegyzőkönyv II. számú mellékleteként csatolt írásos 

előterjesztésben részletesen kifejtésre került az önkormányzati rendeletek felülvizsgálatával 

kapcsolatos téma. Külön részletezni nem kívánja, de ha valakinek kérdése, hozzászólása 

lenne, kéri, tegye meg. 

 

Kérdés nem hangzott el 

 

Komjáti János körjegyző úr: Fenti összefoglalóból kitűnik, hogy az önkormányzat 

folyamatosan aktualizálja helyi rendeleteit, mégis négy rendelet tervezet került írásban 

előterjesztésre (jegyzőkönyv III., IV., V. VI számú mellékletei), melyre azért van szükség, 

mert tavaly év végén jelentős központi jogszabály módosítására került sor. Ezen változtatások 

kifejezésbeli változtatások is voltak, ezt kell lekövetni most a rendeletek módosításával.  

Kéri, hogy akinek az írásban előterjesztett rendelet-tervezetekkel – Szervezeti és Működési 

Szabályzat III. számú melléklet, lakáscélú támogatás IV. számú melléklet, a helyi címer és 

zászló V. számú melléklet, Magánszemélyek kommunális adója VI. számú melléklet- 

kapcsolatban kérdése, észrevétele van, tegye meg.  

 

Kérdés nem hangzott el 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Kéri, hogy aki az írásos anyagot (jegyzőkönyv III. számú 

melléklete) 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 

 

9/2012.(V.30.) 

 

ÖNKORMÁNYZATI R   E   N   D   E   L   E   T   E 

 

a képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 

8/2011.(IV.21.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (A jegyzőkönyv VII. számú melléklete) 

 

 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Kéri, hogy aki az írásos anyagot (jegyzőkönyv IV. számú 

melléklete) el tudja fogadni, kézfeltartással jelezze.  

 

Börcs  Község  Önkormányzatának  képviselő  testülete  egyhangú  igen  szavazással            

m e g a l k o t j a   
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BÖRCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 

 

10/2012.(V.30.) 

 

ÖNKORMÁNYZATI R   E   N   D   E   L   E   T   E 

 

a lakáscélú támogatásról szóló 6/2006.(III.8.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (A jegyzőkönyv VIII. számú melléklete) 

 

 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Kéri, hogy aki az írásos anyagot (jegyzőkönyv V. számú 

melléklete) 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 

 

11/2012.(V.30.) 

 

ÖNKORMÁNYZATI R   E   N   D   E   L   E   T   E 

 

a helyi címer és zászló alapításáról és használatának, továbbá a babazászló, a 

gyászzászló, valamint a millenniumi emlékzászló és uniós zászló használatának rendjéről 

szóló 17/2011.(X.26.) önkormányzati rendelet módosításáról 
 (A jegyzőkönyv IX. számú melléklete)  

 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Kéri, hogy aki az írásos anyagot (jegyzőkönyv VI. számú 

melléklete) 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 

 

12/2012.(V.30.) 

 

Önkormányzati  r   e   n   d   e   l   e  t e. 
 

 a magánszemélyek  kommunális adójáról  

                                                                        szóló 

  

                     19/2011. (XI.29) önkormányzati rendelete 

                    M ó d o s í t á s á r ó l 

( a jegyzőkönyv X. sz. melléklete ) 
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7.) Egyéb akutális ügyek 
                  Előadó: Rácz Róbert polgármester 

 

7/1.) Rácz Róbert polgármester úr: Huszár Viktor ikrényi állattartó személyesen felkereste, s 

kérte, hogy az önkormányzat tulajdonában álló 081/1 hrsz-ú gyep, legelő művelési ágú 

ingatlant az önkormányzat részére adja bérbe. A területért ajánlott bérleti díj 30.000,- Ft/ha/év 

közelíti a szántóért fizetett bérleti díjat, tehát jó ajánlatnak gondolja, s javasolja az 5 éves 

időtartamra szóló, infláció követéses bérleti díjas szerződés megkötését.  

 

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 7 igen 

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

 

26/2012.(V.29.) képviselő - testületi határozat: 

  

Börcs Község Önkormányzata képviselő – testülete 

 

az önkormányzat tulajdonában lévő börcsi 081/1 hrsz-ú, 

gyep művelési ágú, 2 ha 8417 nm területű, 17,94 Ak 

értékű területet 5 éves időtartamra – 2012. január 1-től – 

2017. december 31. – 30.000,- Ft/ha/év bérleti díjért bérbe 

adja Huszár Viktor 9141 Ikrény, Ószhelypuszta 1. szám 

alatti lakosnak. A bérleti díj 2013. januártól a KSH által 

megállapított infláció mértékével növekszik.  

Felhatalmazza Rácz Róbert polgármester urat, a szerződés 

aláírására. 

 

  Felelős: Rácz Róbert polgármester 

    Határidő: 2012. június 15. 
 

7/2.) Rácz Róbert polgármester úr: Körjegyző úr tolmácsolta az ikrényi testület meghívását 

a június 2-án megrendezésre kerülő falunapra. Egy szlovákiai csapat ellen játszana az 

Abda, Börcs, Ikrény községek képviselőiből álló csapat. Kéri, hogy gondolják át 

szabadidejüket, lehetőségeiket, s a testületi ülés végén mindenki jelezze, hogy részt tud-e 

venni a közös mérkőzésen. 

 

Kérdés nem hangzott el 

 

7/3.) Rácz Róbert polgármester úr: A május 27-én megrendezésre került fogathajtó 

versenyről pár gondolatot kíván mondani. Sikeresen lezajlott. Az idő ismét kedvezett a 

szervezőknek és a részt vevőknek egyaránt. Megint egy jó hangulatú, sikeres versenyt sikerült 

megszervezni. Takács Attiláéknál, az előző évhez képest 10 fogattal többen neveztek, 

összesen 53 fogat indult, látni kell a lehetőségeket, korlátot kell szabni az indulói létszámban. 
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Példaértékűnek gondolja a segíteni akarást a civil szervezetek részéről, megint bizonyítottak. 

Nem kívánja a tömegbecslést gyakorolni, de nagyon sokan voltak. Zökkenő mentesen 

lezajlott a nap, 3-4 telefonja volt összesen, amik nem voltak nagy fajsúlyúak, a gyakorlott 

szervezők megoldották a fellépő problémákat. Nagyon fontosnak gondolja a parkolási 

lehetőség biztosítását, jó visszajelzések érkeztek ezzel kapcsolatban is. Úgy érzi korrekt 

kiszolgálásban volt részük a vendégeknek. Kéri, hogy ha valakinek javító célú észrevétele 

van, tegye meg. Ezt a rendezvényt is utoléri a pénztelenség, kevesebb jut a szórakozásra. 

Azonban mivel az ételen kívül minden ingyenesen állt a rendelkezésre, elmondottak ellenére 

sem gondolja, hogy a már bevált árképzésen változtatni kellene. Szerencsére a versenyen 

baleset nem történt. Úgy néz ki, hogy kialakult egyfajta lovas turizmus.  

 

Kérdés nem hangzott el 

 

7/4.) Rácz Róbert polgármester úr: A Sportpálya – műfüves – átadása június 9-én lenne, 

nem gondolt látványos ünnepségre. A BÖFME szervezésében sor kerülne egy különböző 

korosztályoknak megrendezett foci kupára. Pontos program a jelentkezők függvényében fog 

alakulni. Ez egy hivatalos használatbavétel lenne a műfüves pálya vonatkozásában. Június 

végére szeretné a választókerület országgyűlési képviselőjét meghívni, amikor is az IKSZT, 

és a buszmegállók hivatalos használatbavételére sor kerülhetne. 

 

Kérdés, hozzászólás 

 

Furján Gergely képviselő úr: A pálya használatával kapcsolatban körvonalazódnak 

szabályok. 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Nem szeretne hivatalos nyitva tartást első körben. Ha 

népvándorlás indulna Börcsön kívülről, akkor lépni kell, de addig nem akar kizárni senkit. 

Amíg a létszám kezelhető nem szeretne sem korlátozni, sem kizárni senkit. A leterített anyag 

nem éghető, a gyártó szerint kvarc homokkal lett feltöltve. Ha a teniszezés iránt is igény 

jelentkezik, akkor azt valószínű külön egyeztetéssel lehet megoldani. A használatért nem kell 

fizetni senkinek, váljon mindenki javára és egészségére a pálya használata. 

 

Tengelics Szilárd képviselő úr: A kamerarendszer mennyire tudja szemmel tartani a területet? 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Ezt a kamerarendszer nem látja, esetleges bővítéssel lehetne 

arrafelé is elmenni. A pályázatban alapvetően a faluközpont, és a bejövő utak lettek 

betervezve.  

 

7/5.) Rácz Róbert polgármester úr: A LEADER-es, sportpálya felújítására benyújtott 

pályázat nyert, a beruházás egyes elemei, mint például az önjáró fűnyíró, hálók megvásárlásra 

kerültek. 

 

Kérdés nem hangzott el 

 

7/5.) Rácz Róbert polgármester úr: A zárt ülés keretében a 2012. június 3-án megrendezésre 

kerülő hősök napi ünnepség már említésre került. Az IKSZT és a hősök napja kapcsán a 

térségbe komoly növénytelepítés zajlott, ami az eredeti terveket meghaladja. A kiszáradt 

sövény kivágásra került, s ősszel a még meglévők lennének kiszedve, majd egy új sövény 

telepítésére kerülne sor. Varga Károly elnök úr nagyon pozitívan állt a kérdéshez, neki is 

szeretné megköszönni az ünnepségen a segítséget, külön kapott meghívót a rendezvényre 
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reményét fejezi ki, hogy eljön. Az ünnepi műsort Nagy Ambrusné tagiskola-vezető szervezi, 

aminek keretében sor kerülne az emlékmű újraszentelésére, az önkormányzat és a civil 

szervezetek koszorúzására. A díszőrséget az önkéntes tűzoltók adják majd. 

 

Ennyit szeretett volna elmondani, kéri, hogy ha valakinek más témával kapcsolatban kérdése, 

véleménye lenne. mondja el. 

 

7/6 Inotai Zoltánné képviselő asszony: Szeretné megkérni képviselő társait, hogy az előző 

évhez hasonlóan segítsenek a játszótéri bulin az étkezési bónok értékesítésében. 

 

Minden képviselő vállalta a közreműködést. 

 

7/7 Nagy Ambrus alpolgármester úr: Az utcanév-táblák javításra szorulnak, gyászos 

állapotban van egyik másik. 

 

Rácz Róbert polgármester úr: A teljes csere nagy költséggel járna, talán az utóbbi időben a 

helyzet nem romlott tovább. 

 

Kovács István képviselő úr: Ahol a rendszámtáblákat készítik, ott készültek a táblák is, pár 

tízezer forint/darab tételt jelentene.  

Rácz Róbert polgármester úr: Bizodalmát fejezi ki, hogy a kamerarendszer felállítása kellő 

visszatartó hatást fog jelenteni, bár az is lehet, hogy inkább provokálni fogja az arra 

fogékonyakat, mint ahogy Abdán is történt, hisz a bekamerázás ellenére a Huszár csizmáját 

lefújták. 

 

7/8 Tengelics Szilárd képviselő úr: A télen már szóba került az új játszótéren kihelyezett 

homok, mulcsra cserélése. Van erre valami esély, hogy ez meg is fog történni. 

 

Rácz Róbert polgármester úr: A hivatalos átadás után megoldható. 

 

7/9 Inotai Zoltánné képviselő asszony: A régi játszótér felújítása mikor várható? Elvesztette 

hangulatát mióta nincs a vár, ha évekig nem lesz pályázat akkor nem történik ott semmi? 

 

Rácz Róbert polgármester úr: Ha írnak ki ilyen jellegű pályázatot, 70-80%-os támogatási 

lehetőséget nem szabad eldobni. 

 

Rácz Róbert polgármester úr megköszöni a résztvevők aktív munkáját az ülést 19 óra 50 

perckor berekeszti. 

 

 

                                                          Kmf. 

 

 

 

 

                   / Rácz Róbert /                                       / Komjáti János / 

                     polgármester                                          körjegyző 


