XIV. évf. 2017. I. szám
Tisztelt Rábapatonai Lakosok!

Polgármesteri tájékoztató
Tisztelettel köszöntöm Önöket a 2017-es évben, engedjék
meg, hogy tájékoztatást adjak az elfogadott költségvetésünk
alapján a 2017. évi fejlesztési terveinkről.
Idei költségvetésünk összeállításakor – a kötelezően ellátandó feladatainkon túl – ebben az évben is igyekeztünk a rendelkezésre álló
forrásainkat úgy tervezni, hogy saját erőből tudjunk minél több területen fejleszteni, de kellő önerőt is biztosítani tudjunk a lehetséges
pályázatok előkészítéséhez és önerejéhez, valamint egy hitelfelvételi
lehetőséget kihasználva, belterületi úthálózatunk szinte teljes felújítását el tudjuk végezni.
2017. évi terveink, fejlesztési céljaink három alapja, ez évi költségvetésünk három alappillérét is képezi, amelyek az önerőből megvalósított beruházások, a nagyszabású útfelújítási program, valamint
az elsősorban pályázati lehetőség révén megvalósított fejlesztések.
A legjelentősebb nagyságrendű beruházásunk ebben az évben településünk saját tulajdonában lévő belterületi úthálózatának szinte
teljes felújítása. A cél megvalósításához 25.000.000.- Ft önerőt biztosítottunk költségvetésünkben, valamint kormányzati hozzájárulással 150.000.000.- Ft településünk számára vállalható hitelt venne fel
önkormányzatunk.
Elsősorban pályázati lehetőség révén szeretnénk ebben az évben
megvalósítani az új sportöltöző felépítését, amelyhez 10.000.000.Ft önerőt biztosítottunk. A 2016-os évben beadott pályázataink révén valósulhatna meg Egészségházunk és Polgármesteri Hivatalunk
felújítása, az Óvoda épületének energetikai korszerűsítése, a Temp-
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Rábapatonai Óvodásokért Alapítványt!

Adószáma: 18984970 – 1 – 08
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Káposzta József Péterné
az Alapítvány Kuratóriumának elnöke

Tisztelt
Rábapatonai
Lakosok!
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lom külső rekonstrukciója, a belvízelvezető árokrendszer részleges
felújítása, valamint egy kerékpárút létesítése kijelölt gyalogátkelőhelyek létrehozásával.
Saját költségvetési előirányzatok felhasználásával ebben az évben
felújítjuk tűzoltószertárunkat, amelynek több funkciót is szánunk.
Folytatjuk a temető felújítását további kerítésépítéssel, parkoló és
lépcső kialakításával, elkezdjük a járdák felújítását, valamint térfigyelő kamerarendszerünket is bővítjük.
Településünk vezetőjeként úgy gondolom, hogy az elmúlt években jelentős fejlesztéseket tudtunk végrehajtani saját erőforrásaink
felhasználásával Rábapatonán. A fejlesztések alapját minden évben
átgondolt és következetes költségvetésünk adta, azonban további,
nagyobb léptékű elképzeléseink megvalósításához már elengedhetetlenül szükséges a kellően előkészített és benyújtott pályázataink
sikeressége, valamint a nagyobb mértékű állami szerepvállalás Rábapatona további fejlődése érdekében.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Adó 1% a rábapatonai Molnár Ferenc
Hagyományőrző Alapítványnak!
18531802-1-08 számlaszámunk
Önnek kis összeg, nekünk nagy segítség!
Hagyományőrzés, népdalok újra tanulása,
múltunk örökségének megőrzése a fő célunk!
MÚLTUNK MEGISMERÉSE, JÖVŐNK ZÁLOGA!

Köszönjük, hogy támogat bennünket!
Nagy Zoltán
kuratórium elnöke
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Rendezvénynaptár 2017

DÁTUM

ESEMÉNY

6
13-23
25

VÉRADÁS
Mackó kiállítás
Iskolai FARSANG

14
15
20

január
február

március

"A Lelkem és Én"- előadás
MÁRCIUS 15-i MEGEMLÉKEZÉS, Büszkeségpont
átadó ünnepség
TAVASZI NAPÉJEGYENLŐSÉG ÜNNEPE
BOZSIK U7-U9 torna
Defibrillátor átadó ünnepség
„Nyuszi kupa”- Női kispályás labdarúgó torna
Föld Napja
BOLERO Jótékonysági Gála
BOZSIK U11-U13 torna
MAJÁLIS

28

MAGYAR HŐSÖK NAPJA

11

17
21
24
26

Búcsú
KOSZORÚCSKA
GYEREKNAP
Polgárőr Nap
NYÁRI NAPFORDULÓ ÜNNEPE
IKSOLAI ÉVZÁRÓ
Ifjúsági Olimpia- LÁNGFUTÁS

15
27-30
29-30

FALUNAP
BILIBÁCS Tábor és Fesztivál
BESENYŐ KUPA

20
26

AUGUSZTUS 20-i MEGEMLÉKEZÉS
„Mini” Besenyő kupa

9

„Becsengettek kupa”- Női kispályás labdarúgó
torna

22

AUTÓMENTES NAP

22

ŐSZI NAPÉJEGYENLŐSÉG ÜNNEPE

SZERVEZŐ

IKSZT
IKSZT
Iskola

Vöröskereszt
IKSZT
Petőfi Sándor Ált. Iskola

IKSZT

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

Tájház

Bilibáncs Alapítvány

Sportpálya
IKSZT
Sportpálya
IKSZT
IKSZT
Sportpálya
Sportpálya

Besenyő SC
Önkormányzat
Besenyő SC- Női szakosztály
IKSZT
Bolero TSE
Besenyő SC
Önkormányzat

Római katolikus templom

Önkormányzat

április

2
8
15
22
22
29
29

HELYSZÍN

május

június

július

augusztus

faluközpont
IKSZT
Iskola
Sportpálya
Tájház
Iskola

Albatrosz TSE.
Petőfi Sándor Ált. Iskola
Polgárőr Egyesület
Bilibáncs Alapítvány
Petőfi Sándor Ált. Iskola
Önkormányzat

Sportpálya
Rába ártér
Sportpálya

Önkormányzat
Bilibáncs Alapítvány
Besenyő SC

Tájház
Sportpálya

Önkormányzat
Besenyő SC

Sportpálya

Besenyő SC- Női szakosztály

Tájház

Önkormányzat-Petőfi Sándor Ált.
Iskola
Bilibáncs Alapítvány

szeptember

október
7

Eőry Endre Népdaléneklési Emlékest

IKSZT

13
23

Egészségnap
OKTÓBER 23-i MEGEMLÉKEZÉS

IKSZT
IKSZT

3
6
10
17
24
21

2

ADVENT 1. VASÁRNAP
Mikulás
ADVENT 2. VASÁRNAP
ADVENT 3. VASÁRNAP
ADVENT 4. VASÁRNAP
TÉLI NAPFORDULÓ
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november
december

IKSZT
IKSZT
IKSZT
IKSZT
Római katolikus templom
Tájház

Molnár Ferenc Hagyományőrző
Alapítvány
Önkormányzat
Önkormányzat

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat
Bilibáncs Alapítvány

Rábapatona Község Önkormányzata
Képviselő‐testültének
MUNKATERVE

Rábapatona Község Önkormányzata
Képviselő-testületének
2017. ÉVRE
MUNKATERVE 2017. évre
Az üléseken a tervezett napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:

Az üléseken a tervezett napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
b) Beszámoló
a polgármester
hatáskörébe
utalt
feladatok
c) Beszámoló
a Szociálpolitikai
Bizottság
hatáskörébe
utalt
feladatokintézéséről
intézéséről

c) Beszámoló a Szociálpolitikai Bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről

Az ülés ideje
2017.01.25.

1.
2.

2017. 02.15.

1.
2.

2017.02.28.

1.
2.

2017.03.29.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

2017.04.26.

1.
2.
3.
4.
5.

Tervezett napirendek,
Napirendi pontok előadói
A polgármester 2017. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
Előadó. Molnár‐Nagy Béla polgármester
A Rábapatonai Katica Óvoda nyári zárva tartási idejének meghatározása
Előadó: Bukta Zoltánné óvodavezető
Az önkormányzat 2017. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Civil szervezetek beszámolója a 2016. évi tevékenységükről, 2017.
évi terveik ismertetése
Előadó: Civil szervezetek képviselői
Az önkormányzat 2017. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Civil szervezeti pályázat kiírása
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
A „Jószív” Temetkezési Kft. tájékoztatója a köztemető állapotáról
Előadó: „Jószív” Temetkezési Kft. képviselője
Tájékoztató a 2016. II. félévi előirányzat módosításokról
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
A 2016. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
A civil szervezetek önkormányzati támogatásra benyújtott
pályázatainak elbírálása
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Étkezés térítési díjak nyersanyagnormáinak felülvizsgálata
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Rábapatona Község Önkormányzata 2017. évi közbeszerzési
tervének elfogadása
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
A 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Tájékoztató a belső ellenőrzések tapasztalatairól, megállapításairól
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése
2016. évről
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
Igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Közmeghallgatás előkészítése

Bizottsági állásfoglalás

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai,
Szociálpolitikai
Pénzügyi‐ és
Településstratégiai

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai
Pénzügyi‐ és
Településstratégiai
Pénzügyi‐ és
Településstratégiai

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai
Pénzügyi‐ és
Településstratégiai
Szociálpolitikai
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2
2017.05.24.

1.
2.
3..

2017.06.21.

1.
2.

2017.09.06.

1.
2.
3.

2017.09.27.

1.

2017.10.25.

1.
2.

2017.11.22.

1.
2.
3.
4.
5.

2017.12.13.

1.
2.
3.
4.
5.

KÖZMEGHALLGATÁS
A Vasút, Fábián Ferenc és a Besenyő utcai építési telkek eladási
árának felülvizsgálata
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Kitüntetési javaslatok elbírálása.
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
A képviselő‐testület rendeleteinek felülvizsgálata
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
A Rábapatonai Katica Óvodában a gyermekcsoportok számának és
létszámának meghatározása
Előadó: Bukta Zoltánné óvodavezető
Tájékoztató a 2017. I. félévi előirányzat módosításokról
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Az önkormányzat 2017. évi költségvetését megállapító rendelet
módosítása
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
A Katica Óvoda vezetőjének beszámolója a 2016/2017‐es nevelési évről
Előadó: Bukta Zoltánné óvodavezető
BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Tájékoztató a helyi adókivetések és a beszedések állásáról
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
Tájékoztató a háziorvosi és fogorvosi tevékenységről
Előadó: dr. Tarbay Gábor háziorvos
Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos
Az önkormányzat adó rendeleteinek felülvizsgálata
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
Az önkormányzat szerződéseinek felülvizsgálata
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Tájékoztató a település környezetvédelmi állapotáról
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
A civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatának értékelése
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Tájékoztató a mezőőri tevékenység ellátásáról
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
A rendőrség beszámolója a település közbiztonságának helyzetéről
Előadó: Győr Városi Rendőrkapitányság képviselője
A képviselő‐testület 2018. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
A 2018. évre szóló belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2017. évi működéséről
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
Beszámoló a Család‐ és Gyermekjóléti Szolgálat 2017. évi
tevékenységéről
Előadó: Család‐ és Gyermekjóléti Szolgálat képviselője

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai
Ügyrendi
Pénzügyi‐ és
Településstratégiai

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai
Pénzügyi‐ és
Településstratégiai

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai
Pénzügyi‐ és
Településstratégiai

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai
Pénzügyi‐ és
Településstratégiai
Pénzügyi‐ és
Településstratégiai
Pénzügyi‐ és
Településstratégiai

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai,
Szoci‐álpolitikai, Ügyrendi

A képviselő-testület ülésére meg kell hívni – kivéve a zárt
Záradék:
A képviselő‐testület ülésére meg kell hívni – kivéve a zárt üléseket – az SZMSZ‐ben meghatározott
üléseket – az SZMSZ-ben meghatározott személyeket.
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testüszemélyeket.
Rábapatona,
2016.
december
14.
napjén
lete
a képviselő-testület 2017. évi munkatervét a 92/2016.
Kelt: Rábapatonán, 2016. december 14. napján
elfogadta.
Molnár-Nagy Béla (XII.14.) határozatával
Molnár‐Nagy Béla
polgármester
Kelt: Rábapatonán, 2016. december 20. napján
dr. Németh Balázs
jegyző
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Az Önkormányzat
2017. évi költségvetése
„Az úthálózat újjászületése”
A Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló
2016. évi XC. törvény - továbbiakban költségvetési törvény
-, valamint a kormányzati tervezési irányelvek figyelembevételével elkészítettük Rábapatona Község Önkormányzatának
2017. évi költségvetési tervezetét, melyet a tisztelt Képviselő-testület elé terjesztettünk.
BEVEZETŐ
2016. év novemberében felmérésre kerültek a 2017. évi
állami támogatást megalapozó mutatószámok, mind az önkormányzat, mind az önkormányzati intézmények létszámai
vonatkozásában. A tervezés időszaka alatt folyamatos egyeztetések zajlottak az intézmények vezetőivel. Az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában, a Hivatal tisztségviselői is
rendszeresen egyeztetetéseket hajtottak végre a költségvetési
egyensúly kialakítása érdekében, a biztonságos feladatellátás
előtérben tartásával, figyelembe véve a jogszabályi változásokat.
A Téti Többcélú Kistérségi Társulás irányítása alá tartozó
szociális intézmények tekintetében többszöri tárgyalásokra
került sor a 2016. évben is, figyelembe véve a közelmúltban
átalakított szociális rendszert. (Családi Bölcsődék központilag tervezett bevezetése, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat összevonása)
A tervezés során a Magyar Közlönyben több jogszabály,
illetve jogszabályok módosítása jelent meg, mely döntések,
rendelkezések a 2017. évi tervszámokat, illetve az elfogadásra kerülő költségvetési rendelet végrehajtását befolyásoló
tényezők.
Többek között a 2017. évi tervezés során figyelembe vett
törvények és rendelkezések, a 2016. évi XC. törvény mellett:
- az államháztartásról szóló, többször módosított 2011.
évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendelete (továbbiakban Áht. és Ávr.);
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény (továbbiakban Gst.), illetve a hozzájárulás részletes szabályairól szóló, szintén módosításra
került 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet;
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016.
(XII. 15.) Korm. rendelet;
- a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet a kormányzati
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM
rendelet módosításáról;
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló
1993. évi III. törvény módosítása;
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása;
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény
Az Áht. és annak végrehajtási rendelete a fogalmak pontosítása mellett kiemeli, miszerint az államháztartásban a
tervezést, a gazdálkodást és beszámolást középtávú tervezés és

ezen alapuló éves költségvetés alapján kell folytatni. A tervezés
során biztosítani kell a tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy csak annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges. A gazdálkodás során biztosítani kell a tervezett cél szerinti
felhasználást.
A 2017. évi személyi juttatások és járulékok tervezésénél
figyelembe vettük a 2017. évi minimálbér és elvárt bérminimum mértékét. 2017. január 1-jétől a minimálbér mértéke
bruttó 127 ezer Ft/hó, illetve a középfokú iskolai végzettséghez,
vagy szakképzettséghez kötött munkakör betöltése esetén az elvárt bérminimum bruttó 161 ezer Ft/hó. Az SZJA mértéke
nem változott.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítása tervezés vonatkozásában az óvodapedagógusok előmeneteli rendszeréhez, illetve ehhez kapcsolódóan a személyi juttatások meghatározásához kapcsolódik. Az óvodapedagógusok bérének
tervezésekor a hatályos jogszabályi követelmények figyelembevételre került azon tény, hogy 2017. év szeptemberében
lép hatályba a pedagógus életpálya-modell végleges verziója.
A fentiek alapján a Képviselő-testület elé egy olyan átgondolt költségvetési tervet irányoztunk elő, mely az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában a kötelező feladatellátást biztosítja, és a meglévő
anyagi források figyelembevételével a község innovatív fejlődését szolgáló fejlesztéseket, beruházásokat irányoz elő.
I.) BEVÉTELEK
A források tervezése a költségvetési törvény, illetve az elfogadott költségvetési koncepció alapján került összeállításra.
A bevételek jogcímenkénti alakulását az alábbi táblázat
mutatja (adatok ezer Ft-ban).
Megnevezés

2017. évi
eredeti előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása

48.267

Települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak támogatása

45.786

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása

26.010

Települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása
Önkormányzatok működési
támogatásai (=01+…+06)

2.901
122.964

Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (=33+…+42)

10.529

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)

133.493

Vagyoni típusú adók (=110+…+116)
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)

8.000
45.000

Gépjárműadók (=144+…+147)

9.000

Termékek és szolgáltatások adói
(=117+138+142+143+148)

54.000
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Egyéb közhatalmi bevételek
(>=167+…+178)
Közhatalmi bevételek
(=93+94+104+109+165+166) (B3)

62.000

Tulajdonosi bevételek

5.610

Ellátási díjak

5.419

Kiszámlázott ÁFA

1.566

Működési bevétel

12.595

Ingatlanok értékesítése

0

Felhalmozási Bevételek

0

Hitel kölcsön felvétel
államháztartáson kívülről

150.000

Maradvány igénybevétele

41.278

Betétek megszűnése
Bevételek mindösszesen
399.366
(A táblázatban feketével szedett sorok az összeadandóak)
A 2017. évi bevételek – hitel nélkül - tervezett szintje a 2016.
évi eredeti előirányzatnál 18 %-kal alacsonyabb összegben került
meghatározásra, 294.721.000 Ft-ról, 249.366.000 Ft-ra változott, melyhez betervezett és a Képviselő-testület által elfogadott
hitelfelvétel is társul 150.000.000 Ft,- azaz Százötven-millió
forint nagyságrendben. (Részletesebb indoklását Lsd. a „Hitelek”
fejezetben)
Ugyanakkor a bevételek szerkezetében változások történtek,
főként az állami támogatás vonatkozásában, mely növekvő tendenciát mutat, azonban a helyi adókban csökkent az iparűzési
adó volumene.
Jelentősebb eltérések bemutatása a
tavalyi tervhez viszonyítva:
Állami támogatások:
Az állami támogatások mértéke eredeti előirányzat szintjén
növekedett 2017. évre, mely növekedést több tényező okozza.
2016-ban 118.503 e Ft volt az állami támogatás, míg idén az
állami támogatás normatív értéke 122.964 e Ft összegben került
meghatározásra. A fentiekből kitűnik, hogy önkormányzati szinten az állami normatív támogatás mértéke 4.461 ezer Ft-tal több
a tavalyi évhez képest. További bevételnövekményt okoz a munkáltatói szociális hozzájárulási adó 22%-ra történő mérséklése is,
így a „bruttó” állami támogatásból havonta nagyobb összegű támogatás jut az önkormányzatnak.
Működési célú támogatás értékű bevételek
A működési támogatások rovaton jelenik meg a közfoglalkoztatás kalkulált állami támogatása 5.251 ezer Ft-tal, átlagosan 6 fő
közfoglalkoztatott vonatkozásában.
Közhatalmi bevételek
A közhatalmi bevételek tervezésénél figyelembe vettük a
2016. évi teljesítéseket, illetve a 2016. év során bekövetkezett
jogszabályi változásokat.
Az iparűzési adó mértéke növekvő tendenciát mutat, viszont
nem hagyható figyelmen kívül a gazdasági élet és a mezőgazdasági vállalkozások ingadozásának a hatásai. 2016-ban az eredeti
előirányzat 60 millió Ft volt, mellyel szemben a várható év végi
teljesítés elérte az 51 millió Ft-ot. Javasolt előirányzat 45 millió Ft, figyelembe véve az M85-ös beruházás végleges lezárásából
fakadó csökkenő tendenciát. A gazdasági társaságok valószínleg
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meghaladják ezen bevételi tervszámot tekintettel a társasági adó
és más járulékok központi kormányzati mérséklésének hatására.
A gépjárműadó vonatkozásában előirányzat módosítás a két év
viszonylatában nem került meghatározásra. Javasoljuk a gépjárműadó előirányzatát – mely a teljes bevétel helyben maradó részének 40%-t jelenti – a tavalyi szintet kicsivel megemelni, tavaly
9 millió Ft volt, idei évben 9 millió került beállításra, tekintettel
arra, hogy a lakosság több személyautót tart üzemeltetésében.
A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a növekedést a Képviselő-testület által elfogadott a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 31/2004.(XII.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 10/2015. (XI.26.) önkormányzati
rendeletben meghatározott emelés okozza.
A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a tavalyi
tervezett összeggel kalkuláltunk, mely beszedése sikeres volt.
A mezőőri járulék – adózási rendszerbe történő - bevezetése,
melynek összege kapcsán 3 millió Ft került betervezésre, ténylegesen 2,5 millió forint folyt be, tekintettel az adatállomány beszerzése utáni kivetésekre (sok külterületi erdő és egyéb terület
kiesett a Földhivatali adatszolgáltatás beérkezése után, mivel ezen
időpont után kerülhetett sor a bevallások pontosítására).
Kiemelt főbb adónemek eredeti előirányzatának
összehasonlítása:
Helyi adók
Iparűzési adó
Magánszemélyek
kommunális adója
Gépjármű adó
Mezőőri járulék

2016. évi eredeti
előirányzat
ezer Ft-ban
60.000

2017. évi javasolt
eredeti előirányzat
ezer Ft-ban
45.000

Változás 2016. év
adatához képest
ezer Ft-ban
-15.000

8.000
9.000
3.000

8.000
9.000
2.500

0
0
-500

Felhalmozási bevételek
Pályázati bevételi forrás
Eredeti előirányzatban pályázattal nem számoltunk, tekintettel arra, hogy a pályázati rendszer
Eredeti
előirányzatban
pályázattal
nem
tekinelbírálási fázisban van és egyenlőre csak beadott
pályázataink
vannakszámoltunk,
(6 db, nagy volumenű
EU-s
pályázat), így bevételt nem tudtunk hivatalosan tervezni.
tettel
arra, hogy a pályázati rendszer elbírálási fázisban van és
Felhalmozási célú
pénzeszköz
átvétel államháztartáson
kívülről
egyenlőre
csak
beadott
pályázataink
vannak (6 db, nagy voluEredeti előirányzatban
nem tervezünk bevételt
ezen a soron.nem tudtunk hivatalosan
menű
EU-s pályázat),
így bevételt
tervezni.
Hitelek
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
Az Önkormányzat 2017. évre 150.000.000 Ft,- azaz Százötvenmillió forint hitelfelvételét tervezte.
Sokakban felmerülhet a államháztartáson
kérdés, hogy – Magyarország kívülről
Kormányának engedélye esetén - az
Önkormányzat mire fordít ekkora összeget.
Eredeti előirányzatban nem tervezünk bevételt ezen a soron.
Az Önkormányzat a hitel összegét a teljes, belterületi úthálózata felújítására szeretné felhasználni. A
felújítási projekt költségvetése 175.000.000 Ft,- azaz Százhetvenöt-millió forint lenne, melynek
Hitelek
finanszírozása két tételből állna össze:
Az
Önkormányzat
2017.
évre
150.000.000
Ft,azazvalamint
Száz- 25.000.000 Ft,-azaz Huszonötmillió forint
képezné
az Önkormányzat saját
önrészét,
ötvenmillió
forint
hitelfelvételét
tervezte.
Sokakban
felmerül- 150.000.000 Ft,- azaz Százötvenmillió forint hitel fedezné a projekt nagyobb költséghányadát.
het
a kérdés, hogy – Magyarország Kormányának engedélye
Az útfelújítás komplex elvégzésére az alábbiak az indokaim:
esetén
- az Önkormányzat mire fordít ekkora összeget.
 Az útfelújítás egy éven belül elvégezhető – várhatóan 2-3 hónap során történő - kivitelezése
megnöveli a a
község
vagyonának
– melynek
része a község
úthálózata is
–
Aznagymértékben
Önkormányzat
hitel
összegét
a teljes,
belterületi
útértékét, valamint minden egyes rábapatonai lakos ingatlanának értékét is, tehát ebből
valamennyi
lakos és az Önkormányzat
egyidejűleg profitál. A felújítási projekt
hálózata
felújítására
szeretnéisfelhasználni.
 Rábapatona közlekedése
moderné, korszerűbbé
válik,Százhetvenöt-millió
az úthálózatban lévő kátyúk, gödrök
költségvetése
175.000.000
Ft,- azaz
fomegszűnnek, így várhatóan a közlekedés biztonsági helyzet is javulni fog.
rint lenne, melynek finanszírozása két tételből állna össze:
 A környezeti terhelés is csökken, hiszen az új, modern és egyenletes aszfalt felületű úton
- gyorsabbá
25.000.000
Ft,-azaz
Huszonötmillió
forinta személygépjárműképezné az
válik a haladás,
és ezáltal
kevesebb károsanyag képződik
forgalomból adódóan, így a község ökológiai lábnyoma is csökken, valamint kevesebb
Önkormányzat
önrészét,
valamint
károsanyag
kerül a levegőbe.saját
Gyermekeink
tisztább levegőt
lélegezhetnek be.
150.000.000
Ft,- azaz
Százötvenmillió
forint
hitel
fe- Számításaink
szerint, ha elaprózva
folytatjuk
az úthálózat rendbe hozatalát,
kb 8-10
év alatt
érnénk
el aza ideális
állapotot,
és az utolsó
években sorra kerülő utcák lakosai joggal
dezné
projekt
nagyobb
költséghányadát.
Az útfelújítás komplex elvégzésére az alábbiak az indokaim:
- Az útfelújítás egy éven belül elvégezhető – várhatóan 2-3
hónap során történő - kivitelezése nagymértékben megnöveli a község vagyonának – melynek része a község úthálózata is – értékét, valamint minden egyes rábapatonai
lakos ingatlanának értékét is, tehát ebből valamennyi lakos és az Önkormányzat is egyidejűleg profitál.
Felhalmozási bevételek

Pályázati bevételi forrás

- Rábapatona közlekedése moderné, korszerűbbé válik, az
úthálózatban lévő kátyúk, gödrök megszűnnek, így várhatóan a közlekedés biztonsági helyzet is javulni fog.
- A környezeti terhelés is csökken, hiszen az új, modern és
egyenletes aszfalt felületű úton gyorsabbá válik a haladás,
és ezáltal kevesebb károsanyag képződik a személygépjármű-forgalomból adódóan, így a község ökológiai lábnyoma is csökken, valamint kevesebb károsanyag kerül
a levegőbe. Gyermekeink tisztább levegőt lélegezhetnek
be.
- Számításaink szerint, ha elaprózva folytatjuk az úthálózat
rendbe hozatalát, kb 8-10 év alatt érnénk el az ideális
állapotot, és az utolsó években sorra kerülő utcák lakosai
joggal érezhetnék hátrányban magukat, továbbá a községben még mindig található murvás útfelület, mely a XXI.
századhoz már méltatlan. A fejlesztés további előnye,
hogy a következő években csak a hiteltörlesztő költségét
kell betervezni a költségvetésben, és nem lesz szükséges
minden évben úthálózat fejlesztési forrást beállítani, az
így felszabaduló eszközök ingatlanjaink korszerűsítésére
fordítható.
- A község lakosságmegtartó ereje növekszik, továbbá vonzóbbá válik az ideköltözést tervező fiatalok, letelepedni
szándékozók szemében is.
- Az eddigi felújítások nem hoztak átütő eredményt az
úthálózat javításában és korszerűsítésében, az elmúlt 10
évre visszamenőleg 10.060.000 forintot költött az Önkormányzat csak kátyúzásra, murvázásra, valamint a
meglévő murvás utak javítására, mely probléma folyamatosan újratermelődött
- A hitelfelvétel ugyan hosszú távú elköteleződést jelent,
azonban az Önkormányzat a lakosság jelentős elvárását
teljesíti a modern közszolgáltatásokkal való ellátás tekintetében.
A fenti projekt finanszírozása érdekében az önkormányzatnak hitel felvételre van szüksége. A költségvetést egy műszaki
tervező felmérése alapján állítottuk össze.
Pénzmaradvány felhasználás
Az Önkormányzat a körültekintő gazdálkodás révén, annak érdekében, hogy az átalakuló támogatási rendszer során
az Önkormányzat biztosítani tudja saját és intézményeinek
működését társulási megállapodásai révén, fejlődését, intézmények állagmegóvását illetve újabb fejlesztéseket kezdeményezhessen szükséges a pénzmaradvány felhasználása.
II.) KIADÁSOK
Az Önkormányzat a 2017. évi költségvetésének kiadási
előirányzatait az előterjesztés bevezető részében meghatározott jogszabályoknak megfelelően állította össze.
Az Áht. III. fejezet 14. pontja rendelkezik az Önkormányzatok költségvetési rendeletéről. A jogszabály előírja, hogy a
helyi önkormányzatok költségvetési bevételeit és kiadásait
előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és az önkormányzatnál maradt
államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell bemutatni.
Ennek megfelelően a tervezési munka során 2017. évre vonatkozóan is, elkülönítetten kezeltük a működéssel és a fejlesztésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, illetve az önként
és kötelező feladat ellátást, valamint az államigazgatási felada-

tokat. Így azok elkülönített mérlegei is elkészültek.
Kiindulási alapnak tekintettük a bérjellegű és dologi költségek meghatározása során a törvényi minimum, illetve a működés feltételeit alapszinten biztosító összegek meghatározását. Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények
biztonságos működtetésénél továbbra is a költségtakarékos
gazdálkodás elve érvényesül.
2017. évben már nem az Önkormányzat költségvetésében jelenik meg a Téti Kistérségi Társulási által fenntartott
intézmények állami támogatása, (Családi Bölcsőde, összevont
Család,-és Gyermekjóléti Szolgálat). A Családi Bölcsőde kapcsán az állami támogatás által nem fedezett rész tekintetében
hozzájárulást fizet az Önkormányzat, ennek tervezett összege
2017-ben: 2.000 e Ft, valamint a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási társulás működési hozzájárulása 737 e Ft-t,
míg a Győr-Szol Zrt. részére 1.245 e Ft önrész-hozzájárulást
kell teljesítenünk. (utolsó részlet).
Az elmúlt év gyakorlatának megfelelően Rábapatona Község Önkormányzata költségvetésében kerül meghatározásra a
köznevelési intézményünk és a Polgármesteri Hivatal működési kiadása.
Az Önkormányzatunk tervezett költségvetési kiadási előirányzatok az Intézményekkel együtt az alábbiak szerint alakulnak, (adatok ezer Ft-ban) melyek megtalálhatóak Rábapatona Község Önkormányzatának az önkormányzat 2017. évi
költségvetéséről szóló 1/2017. (III.01.) rendeletének mellékleteiben.
Személyi juttatások
A köztisztviselő dolgozók bére függ a költségvetési törvényben megállapításra kerülő illetményalapoktól, amelyek
továbbra sem mutatnak változást az előző évhez képest (2008
óta 38.650,- Ft). A Rábapatonai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában jelentős előirányzat emelkedésre nem került
sor. Megjegyzendő, hogy a Polgármesteri Hivatal személyi
juttatásai csökkenő tendenciát mutatnak, itt érzékelhető leginkább a személyi kiadásokkal való fegyelmezett gazdálkodás.
2016. évre 43.544. Ft kiadás volt az eredeti előirányzat, míg
2017-ben 38.043 Ft a bevételi-kiadási mérlegfőösszege a Polgármesteri Hivatalnak. A bérek megállapításakor figyelembe
vettük a Kormányhivatali és a NAV-dolgozók életpályamodell-bevezetésének munkaerő-elszívó hatását is, valamint azon
körülményt, hogy 2,57 millió forint bérmegtakarítást értünk
el a Polgármesteri Hivatal dolgozói állományának bérköltsége tekintetében az állami támogatás terhére, továbbá a tavalyi
évben igénybe vettünk 8 hónap bértámogatást egy GINOPpályázat keretében.
Járulékok
Jogszabály alapján a szociális hozzájárulási adó mértéke
– 22% - ra csökkent. (A teljes járulék összegében továbbra is
jelen van az 1,5%-os szakképzési hozzájárulás, így a tényleges munkáltatói járulékteher 23,5 %). A személyi juttatások
struktúrájának változása miatt, viszont a járulék előirányzata
is csökkent. Nem változott az egyéb béren kívüli juttatások
után fizetendő közteher, mivel annak éves mértéke a 200 ezer
Ft-ot nem haladja meg. A CAFETERIA-rendszerben új elem,
hogy megszűnik az Erzsébet-utalvány kedvezményes adókulcsa, ezért egységesen a 100.000 Ft „készpénz-cafeteria” került
betervezésre minden dolgozó vonatkozásában.
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Hátrányosan érinti az Önkormányzatokat, hogy az Önkormányzatok nem részesülhetnek az ún. „Munkahelyvédelmi terv” által nyújtott szociális hozzájárulási adó kedvezményből, melyet GINOP-os foglalkoztatási pályázati támogatások
révén ellensúlyozunk, idén egy óvónői dolgozó tekintetében
szeretnénk támogatásra pályázni.
Dologi kiadások
Dologi kiadások vonatkozásában összességében a 2016. évi
szint került meghatározásra, figyelembe véve a tavalyi évi teljesítéseket, fenntartási költségek módosulását. Jelentős növekmény a közvilágításért fizetendő díj emelkedése.
A dologi kiadások vonatkozásában az általános forgalmi
adó mértéke, valamint a hatóságilag megállapított közműszolgáltatások hatósági ára nem változott.
Az intézmények vonatkozásában a karbantartási kiadások,
illetve a munkavédelmi és tűzvédelmi hatóságok előírásainak
való megfelelés érdekében, annak teljesítésére kerültek meghatározásra.
A személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások előirányzatát tekintve az intézmények önkormányzati finanszírozása a
következő módon alakult (adatok ezer Ft-ban):
Intézmények
Katica Óvoda
Polgármesteri Hivatal

2016. évi
önkormányzati
finanszírozás
51.724
43.544

2017. évi
önkormányzati
finanszírozás
47.162
38.043

Eltérés
-4.562
-5.501

Az önkormányzati finanszírozás = intézményi kiadások–
A fenti táblából
megállapítható,
hogy az intézmények
önkormányzati támogatása a 2016. évi eredeti
egyéb
intézményi
bevétel,
támogatás.
előirányzathoz képest 11.002 ezer Ft-tal csökkent, köszönhetően a munkáltatói járulék csökkenésnek
is. A fenti táblából megállapítható, hogy az intézmények önMűködési célú támogatásértékű
pénzeszköz
kormányzati
támogatása
a átadások
2016. évi eredeti előirányzathoz
Ezen a jogcímen
tervezett
kiadási
jogcímen
az elmúlt év előirányzatához
képest további
csökkenés
képest
11.002
ezer
Ft-tal
csökkent,
köszönhetően
a munkállátható. A Térségi Társulás által fenntartott szociális intézmények működési támogatása viszont a
Kistérségi
Egyesítettcsökkenésnek
Szociális Intézmény illetve
tatói
járulék
is. a Kistérségi Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
vonatkozásában jelentősen csökkent, tekintettel a CSANA térítési díj bevezetésére, valamint arra,
hogy
a Szolgálat, mint
feladattámogatásértékű
ellátása társulásban történik. Apénzeszköz
Családi Napközi jogutódlással
Családi
Működési
célú
átadások
Bölcsődévé alakult, azonban a minimálbér növekedése és a 2016. év végi alacsony gyermeklétszám
miatt várható, hogy nagyobb mértékben kell hozzájárulást fizetni a Téti Kistérség felé, ezért ide
Ezen a jogcímen tervezett kiadási jogcímen az elmúlt év
2.000.000 Ft-os tartalékot terveztünk.
előirányzatához
képest további csökkenés látható. A Térségi
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson kívülre
Társulás
által
fenntartott
szociális intézmények működési táEzen a jogcímen jelennek meg a pályázó civil szervezetek támogatásai 2.000.000 Ft-os
nagyságrendbenviszont
(szakfeladat a
száma:
084031)
mogatása
Kistérségi
Egyesített Szociális Intézmény
Társadalom
szociálpolitikai juttatások
illetve
a ésKistérségi
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat
vonatkozásában
jelentősen
csökkent,
tekintettel
a CSANA
A társadalom és szociálpolitikai
juttatások tervezésénél
figyelembe
vettük a jogszabályi
változásokat,
illetve az Önkormányzat helyi szociális rendeletének módosulását. Így a tavalyi évhez képest azonos
térítési
díj bevezetésére,
valamint
arra,tekintettel
hogy aamunkanélküliek
Szolgálat,számának
mint
mértékű előirányzat
került megállapításra
3.500 e Ft értékben,
folyamatos csökkenésére, valamint a bejelentett bérnövekedésekre.
feladat
ellátása társulásban történik. A Családi Napközi jogFelhalmozási kiadások
utódlással
Családi Bölcsődévé alakult, azonban a minimálbér
növekedése
és a 2016. év végi alacsony gyermeklétszám miatt
A felhalmozási kiadások szintje az előző évekhez képest jelentősen növekedett a 2016. év eredeti
előirányzat vonatkozásában.
A beruházásiés felújítási kiadások
bemutatását az fizetni
előterjesztésa
várható,
hogy
nagyobb
mértékben
kellrészletes
hozzájárulást
„Ágazati terv” része tartalmazza.
Téti
Kistérség felé, ezért ide 2.000.000 Ft-os tartalékot terA felhalmozási célú államháztartáson kívüli pénzeszköz átadást nem terveztünk.
veztünk.
Betét lekötéssel az Önkormányzat eredeti előirányzatban nem számol, azt a tényleges lekötés alapján
módosított előirányzatként jelentkezik a későbbiek során, mind a bevételi-, mind a kiadási oldalon.
Működési célú pénzeszköz átadások
III. ÁGAZATI TERVEK
államháztartáson
kívülre
A következőekben, a fentiek során összefoglalt tervszámokat mutatjuk be ágazatonként, a hozzá
Ezen
a
jogcímen
jelennek
meg
a
pályázó civil szervezetek
fűzött, osztályok által elkészített tájékoztatók alapján.
támogatásai 2.000.000 Ft-os nagyságrendben (szakfeladat
száma: 084031)
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
A társadalom és szociálpolitikai juttatások tervezésénél
figyelembe vettük a jogszabályi változásokat, illetve az Önkormányzat helyi szociális rendeletének módosulását. Így a
tavalyi évhez képest azonos mértékű előirányzat került megállapításra 3.500 e Ft értékben, tekintettel a munkanélküliek számának folyamatos csökkenésére, valamint a bejelentett
bérnövekedésekre.
Az önkormányzati finanszírozás = intézményi kiadások– egyéb intézményi bevétel, támogatás.
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Felhalmozási kiadások
A felhalmozási kiadások szintje az előző évekhez képest
jelentősen növekedett a 2016. év eredeti előirányzat vonatkozásában. A beruházási- és felújítási kiadások részletes bemutatását az előterjesztés „Ágazati terv” része tartalmazza.
A felhalmozási célú államháztartáson kívüli pénzeszköz
átadást nem terveztünk.
Betét lekötéssel az Önkormányzat eredeti előirányzatban
nem számol, azt a tényleges lekötés alapján módosított előirányzatként jelentkezik a későbbiek során, mind a bevételi-,
mind a kiadási oldalon.
III. ÁGAZATI TERVEK
A következőekben, a fentiek során összefoglalt tervszámokat mutatjuk be ágazatonként, a hozzá fűzött, osztályok által
elkészített tájékoztatók alapján.
1. Önkormányzati Igazgatás
Ezen a funkción az önkormányzati működési kiadások jelennek meg. Többek között a polgármester bére, a titkársági
kiadások (reprezentáció) hozzá kapcsolódó járulékkal együtt,
mely emelkedést mutat a Mötv. 71. §-ának módosítása alapján, melyről a Testület a 5/2017.(I.25.) sz. képviselő-testületi
határozatával döntött.
További dologi kiadások az önkormányzati feladatok ellátáshoz kapcsolódó, szerződés szerinti kiadásokat tartalmazza.
(közvilágítás, közmű-díjak, informatika, egyéb kötelező szerződések)
Kiemelt önkormányzati rendezvények
A Falunap és egyéb rendezvények támogatása jelenik meg
2.900 e Ft volumenben, így komolyabb volumenű rendezvények tarthatóak meg a 2017-es év során a lakosság színvonalasabb szórakoztatása érdekében.
Kiemelt önkormányzati rendezvények vonatkozásában
az Önkormányzat az alábbi rendezvényeket támogatja, amelyek költségvetési támogatással bírnak:
- Majális
- Falunap
- Augusztus 20-a
- Adventi Fesztivál (ebben foglaltatik a 65 éven felüliek támogatása)
Védőnői szolgálat
A Védőnői Szolgálatot egy állandó heti 40 órás közalkalmazott alkalmazásával látjuk el. Tervezett kiadási oldala: 6607 e Ft, melyhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap
(korábbi OEP) támogatására jogosult az Önkormányzat
5277 e Ft nagyságrendben. A védőnő idén jubileumi jutalomra lesz jogosult.
Ifjúsági egészségügy
Az iskola egészségügyi feladatok ellátását hatályos
és érvényes „Feladat-ellátási szerződés” alapján végzi az
EXPERIMENT Kft. 2017. évben iskolaorvosi illetményt
nem kell fizetni.
Védelmi igazgatás, polgári védelem
A szakterülethez tartozó dologi kiadások a 2016. évi előirányzat alapulvételével tervezettek.
2. Intézmény-rendszer
Az intézmény – Katica Óvoda működtetésével kapcsolatos

jogokat és kötelezettségeket Rábapatona Község Önkormányzata gyakorolja. Ennek megfelelően a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos költségvetése beépültek az
ő költségvetésébe.
A Kistérségi Intézmény gazdálkodási jogkörébe került
2016. január 01-től az összevont Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, mely intézmény irányításával kapcsolatos feladatokat továbbra is a Téti Kistérségi Társulás látja el. A Társulás
és irányítása alá tartozó intézmények költségvetését a Társulási
Tanácsa fogadja el.
Az intézmények kiadásainak tervezése a jogszabályok szerint előírt kötelezettségek figyelembevételével, illetve a takarékos gazdálkodás elvével készült. Többszöri egyeztetések révén
alakult ki jelen tervben szereplő költségszint.
3. Szociális segélyezés
Települési támogatás
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015.
március 1-jétől egységesen települési támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre
nyújthatnak támogatást. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek
részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A
létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond
meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az
ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. A hatáskört a Szociális Bizottság gyakorolja.
A fentiek alapján a szociális kiadások mértékét az alábbiak
szerint határoztuk meg a 2017. évi tervben: - 3.500 e Ft ös�szegben települési támogatás formájában.
A fentieken túl, közvetlenül nem a szociális ellátásokhoz
kapcsolódóan az Önkormányzat költségvetésében a közfoglalkoztatásra tervezett személyi juttatás és járulék, illetve annak
várható bevétel. Utóbbi esetben kalkulált átlaglétszám 6 fő.
4. Önkormányzati fejlesztések (az érintett és fejleszteni
kívánt szakfeladat tartalmi részletezése)
1. Köztemető szakfeladat:
Temető esetében a temető kerítésének felújítására, vala-

mint az István utcai parkoló kialakítása – 2500 e Ft került
beállításra 63,5 e Ft rezsi kiadás mellett.
2. Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás szakfeladat:
Tavaly beadott energetikai pályázatunk pályázatírási díját
terveztük be az idei év terhére, mely kifizetésre került.
3. Város és községgazdálkodás szakfeladat:
Tűzoltószertár felújítása – 4500 e Ft-ot terveztünk be,
mely keretében a tető cseréje és egy átfogó állagmegóvó külső
vakolás történne meg, nyílászárók cseréjével egyetemben.
4. Város és községgazdálkodásközutak fenntartása szakfeladat:
- 2017. évet érintő kiadások: bruttó 175.000.000,- azaz
Százhetvenötmillió Ft útfelújítás vonatkozásában.
- 2017. évet érintő kiadás a járdafelújítás kapcsán: 3.000.000
Ft,- azaz Hárommillió Ft kiadást terveztünk.
- Óvoda előtti zebra tervezése és kivitelezése – 2.000.000
Ft,- azaz Kétmillió Ft amennyiben a „TOP-kerékpárút”
pályázatunk nem részesül támogatásban.

Adómérték megállapítása

Tájékoztató

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
80/2016. (XI.23.) határozatával
döntött arról, hogy a 2017-es adóévre ismét változatlan mértékben
állapítja meg a kommunális adó és a helyi iparűzési adó mértékét.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Népmozgalmi adatok
Rábapatona

2016. január 1-től 2016. december 31-ig
Születések száma:		
Halálozások száma:			
Házasságkötések száma:			
(a helyi házasságkötő teremben)

19
31
13

5. Zöldfelületek felújítása, virágosítás:
Ide terveztük a Rába-híd műszaki felülvizsgálatának díját,
valamint az árkok tisztítását, a zöldfelületek nyírását és az
azokkal kapcsolatban felmerülő gépek karbantartását.
6. Sportöltözőépület építése:
Az Önkormányzat a Rábapatonai BSE Sportegyesülettel együttműködve szeretne beadni egy TAO-pályázatot, új
sportöltöző-épület felépítése érdekében. Ennek a pályázatnak az önerejét, valamint a további, pályázattal nem fedezhető kiadásait fedezné az ide tervezett 10.000.000 Ft,- azaz
Tízmillió forint. A pályázati kérelem beadását és az együttműködés további részleteit egy együttműködési megállapodás
fogja részletezni, későbbi testületi döntés alapján. Az épület az
Önkormányzat tulajdonába kerülne.
Mint látható a fenti tervezet két lényegi súlyponttal bír,
az úthálózat teljes körű felújítását, mely a jövő Rábapatonája kiépítésének II. lépcsője. A kiadási és bevételi főös�szeg: 399.432 e Ft szerint alakul.
Remélem, hogy a fentebb vázolt terveinkből minél több
mindent sikerül megvalósítania Önkormányzatunknak.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatokról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 86/2016. (XI.23.) határozatával elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat
az alábbiak szerint:
„A” típusú pályázatot
19 fő
„B” típusú pályázatot
3 fő
nyújtott be, melyből támogatásban részesült
„A” típusú pályázó 19 fő 5.000,- Ft/fő/hó
„B” típusú pályázó 3 fő 5.000,- Ft/fő/hó
támogatási összegben.

Molnár-Nagy Béla
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

9

Tájékoztató a kerti növényi hulladék és avar égetésének jelenlegi szabályairól
A tűzgyújtással a mezőgazdasági hulladék égetésének szabályait elsősorban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. és a levegő védelméről szóló
306/2010-es (XII.23.) Korm. Rendelet szabályozza.
A Korm. rendelet 27. § alapján:
(1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.
(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő
berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező
papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen
fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha
a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból
kigyullad.
(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.
A fentiekből kitűnik, hogy tarlót és egyéb le nem kaszált
növényt égetni tilos! Tilos továbbá papírt, kezeletlen fahulladékot nem kazánban vagy nem szabályosan üzemelő kazánban égetni, tehát szigorúan tilos ezen hulladékok nyílt égetése.
Tilos továbbá színes újság bárminemű műanyag, zsák, nejlonanyag, vegyi eredetű ipari termék, gumi szabadtéri égetése !!!
A Tv. 48. § (4) bekezdése kimondja, hogy:
Kt.48. § (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:
a) a füstködriadó terv,
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása…
Az Önkormányzatnak így tehát jogában áll szabályozni az
avar és kerti hulladék égetésének szabályait.
Ezen szabályokat Rábapatona Község Önkormányzata
2005-ben megalkotta a 10/2005-ös rendeletében, mely megtalálható a www.rabapatona.hu oldalon az „Önkormányzat,
Hatályos Rendeletek” menüpontban.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a helyi környezetvédelemi szabályairól szóló 10/2005. (IV.28.) sz. Önkormányzati Rendelet 6. § alapján a kerti hulladék az alábbi szabályok
alapján égethető csak az ott megjelölt időpontban!
„Avar és kerti hulladék esetében:
a) A tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül
heti két alkalommal (szeptember 1-jétől április 30-ig),
hétfői és pénteki napokon 8-18 óra között, szélmentes időben megengedett;
b) az égetés legfeljebb 120 percig tarthat, a tartós füstölés
tilos;
c) szeles időben, továbbá nyári évszakban (május 1-jétől
augusztus 31-ig) szemétégetés céljából a tűzgyújtás szabad területen tilos.
(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a tűzvédelmi
szabályok szigorú betartásával, a vagyoni és személyi biztonság veszélyeztetése nélkül lehet. Az égetést végző személy haladéktalanul köteles gondoskodni a tűzrakóhely
teljes eloltásáról az égetés befejezését követően.
(4) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű
hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve
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ezek maradékait).
5) Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás
vagy fenyves erdő területén tüzet gyújtani.
Aki a fenti időpontokon kívül más időpontban, továbbá a Rendelettől eltérő módon tüzel, megszegi a helyi környezetvédelem szabályairól szóló Önkormányzati Rendeletet, mely megszegéséért közigazgatási bírság szabható ki,
melytől nem fogok eltekinteni!
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az égetés során minden állampolgár és más jogalany köteles betartani az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.31.) sz. BM
rendelet vonatkozó szabályait. Ezen jogszabály rendelkezik a
kültéri tarlóégetés szabályairól is, miszerint:
111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai,
különös tekintettel a tarlóégetésre külterületen:
225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon
álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben
és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett
hulladék szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól
és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől
mentesen tartani.
(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi
szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek
korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen
igénybe vehetik.
226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha
egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi
számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f ) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét,
mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett
intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.
(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját
megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi hatósághoz.
(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől
számított 5 munkanapon belül bírálja el.

227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a
használhatók
fel; a szalmát
elégetéssel megsemmisíteni,
gabonatábla
(5) Az tarlómaradványok
irányított égetés során
a tűz nem hagyható
őrizetlenül,
gezhető, és csak azlábon
egyik álló
szakasz
felégetése után lehet a
mellettesetén,
tarlót égetni
és veszély
vagy hatilos,
az irányított égetést befejezték,
másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
b) a tarlót
megkezdése
előtt
legalább
3 méter
azt azonnal
el kell vagy
oltani.az érintett szakaszokat a tarlóégetés
d) a tarlóégetés
során
tűzoltásra
alkalmas
kéziszerszámmal
szélességben körül kell szántani, és az adott területen az apró vadban okozható károk elkerülése
(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környeellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenléérdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak
zetére
tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.
téről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a
megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell szántással biztosítani,
helyszínen készenlétben kell tartani.
(7) Az irányított
égetés befejezése után a helyszínt gondosan
c) tarlóégetés 10 ha‐nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz
át kell
vizsgálni,
és
a
parázslást,
izzást
–
vízzel,
földtakarás(2)
A
lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék
felégetése után lehet a másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
sal, kéziszerszámokkal
–
meg
kell
szüntetni.
irányított
égetése
során az
(1) bekezdés
szabályait kell ald) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal ellátott,
megfelelő
létszámú,
kioktatott
kalmazni.
227. §személy
(1) Az irányított
égetés
során
a
tarlóégetés
csak
az
jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a helyszínen készenlétben kell
alábbiak
228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdetartani.szerint végezhető:
kében
a vasút égetése
és a közút
mindkét
annak kezelője
a) a tarlónak
minden
egyidejűleg
felgyúj- hulladék
(2) A lábon
álló oldalról
növényzet,
avar és történő
egyéb növényi
irányított
során
az (1)oldalán
bekezdés
köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0
tása
tilos; azkell
égetéshez
csak a tarlómaradványok haszszabályait
alkalmazni.

méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles
nálhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lávédősávota kialakítani.
bon
álló§gabonatábla
mellett keletkező
tarlót égetni
tilos,megelőzése érdekében
228.
(1) A szabadtéren
tüzek
vasút és a közút mindkét oldalán
A védősávot
éghető
kötelesszakaszokat
a szélső vasúti
vágánytengelytől
legalább
4,0 aljnövényzettől,
méter széles, agallytól
közút tisztán kell
b) aannak
tarlót kezelője
vagy az érintett
a tarlóégetés
meg- (2) mérve
3 méter
széles védősávot
kialakítani.
szélétőlelőtt
mérve
legalább
tartani.
kezdése
legalább
3 méter
szélességben
körül kell
(2) A védősávot
aljnövényzettől,
tisztán
tartani. tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állaszántani,
és az adottéghető
területen
az apró vadbangallytól
okozható
(3)kell
A folyamatos
(3)
A
folyamatos
tisztántartásról,
éghető
anyagtól
mentes
állapotban
tartásról
a védősávval
károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajpotban tartásról
a védősávval
érintett érintett
terület tulajdonosa,
terület
tulajdonosa,
kezelője,
haszonbérlője
köteles gondoskodni.
tani,
a fasorok,
facsoportok
védelmére
a helyi adottsákezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.
goknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell
Az OTSZ megsértőivel szemben a Katasztrófavédelem
Az OTSZ biztosítani,
megsértőivel szemben a Katasztrófavédelem szervei a következő szankciók kiszabására
szántással
szervei
a következő
szankciók kiszabására jogosultak. A szankjogosultak.10
A ha-nál
szankciók
alkalmazása
a Katasztrófavédelem
számára:
c) tarlóégetés
nagyobb
területenkötelező
szakaszosan
vé- ciók alkalmazása
kötelező a Katasztrófavédelem számára:
melléklet
a 259/2011.
(XII. 7.) Korm. rendelethez
1. melléklet a 259/2011. 1.
(XII.
7.) Korm.
rendelethez
Tűzvédelmi szabálytalanság

Tűzvédelmi
bírság legkisebb
mértéke /Ft/

Tűzvédelmi
bírság legnagyobb
mértéke /Ft/

1.

Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő

10 000

1 000 000

2.

Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett
elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság
beavatkozása is szükséges

20 000

3 000 000

3.

Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen
tűz vagy robbanásveszélyt idéztek elő

20 000

3 000 000

42. A tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi
szabályzatokban foglalt egyéb előírások megszegése

20 000

60 000

44. A termőföld védelméről szóló törvényben előírt
hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség
elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem
gondoskodik

40 000

200 000

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük van, állok szíves rendelkezésükre a Hivatalban ügyfélfogadási időben a tűzesetek megelőzése és az együttélés szabályainak megtartása érdekében, hogy együtt érvényesíthessük a környezetvédelem szempontjait!
Dr. Németh Balázs, jegyző

A polgármester, a települési-képviselők és a bizottságok nem képviselő tagjainak
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ügyrendi Bizottsága – mint az SZMSZ-ben
a vagyonnyilatkozatok kezelésére feljogosított Bizottság
– tájékoztatja a lakosságot, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 39.
§-ában, a polgármester tekintetében a 63., valamint a bizottság nem képviselő tagjai tekintetében az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII.

törvény 3. § (3) bekezdésének eb)-ec) pontjában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a
• polgármester,
• a megválasztott 6 fő önkormányzati képviselő,
• a megválasztott 7 fő nem képviselő bizottsági tag
maradéktalanul, határidőn belül eleget tett.
Nagy Gábor
Ügyrendi Bizottság elnöke
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Rábapatona Község Önkormányzata
Képviselő-testületének működése
2016. január 1-től 2016. december 31-ig
Képviselő-testületi ülések száma:
• Nyilvános:
16
• Zárt
3
A képviselő-testület által hozott határozatok száma:
A képviselő-testület által alkotott rendeletek száma:
Ebből:
alap rendelet
		
módosító rendelet

94
16
6
10

A képviselő-testületi nyilvános ülések jegyzőkönyve
megtekinthető a www.rabapatona.hu weboldalon.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Szépkorú jubileumi köszöntése
Rábapatona Község Önkormányzata nevében Molnár-Nagy Béla
polgármester és dr. Németh Balázs jegyző 2017. január 27-én,
100. születésnapja alkalmából köszöntötte
Bári Gyuláné Rózsa Ferenc utca 28. szám alatti lakost.
Átadták részére a szépkorúak jubileumi köszöntéséről szóló
255/2008.(X.21.) Korm. rendelet alapján, a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által megküldött, Bári Gyuláné szépkorú részére
kiállított, a miniszterelnök által aláírt emléklapot.
Ezúton is jó egészséget kíván az Önkormányzat az Ünnepeltnek.
Szilbek Jenőné
igazgatási főelőadó

Tájékoztatás
a hulladékudvar nyitva tartásáról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a hulladékudvar 2017. március 27-től a nyári nyitvatartási rend szerint üzemel.
Kedd: 12:00 – 18:00-ig
Szombat: 12:00 – 18:00-ig
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Idén is sikeres volt a Mézeskalács Jótékonysági Bál
„Amit a cél elérésével kapunk, közel
sem olyan fontos, mint amivé válunk,
amíg azt elérjük.” Zig Ziglar
Immár harmadik alkalommal rendeztük meg a Mézeskalács Jótékonysági
Bált, idén február 18-án. Az est célja ismét is egy nemes ügy támogatása volt:
Nagy Barbara és családjának megsegítése. Az előző évekhez hasonlóan sok
jószándékú, segítőkész ember és adakozó támogató állt a kezdeményezés mellé. Az idei év sikeréhez nagyban hozzájárult, hogy Rábapatona (Nagy Csaba,
az édesapa szülőfaluja) is csatlakozott
felhívásunkhoz.
Egy ügyért való összefogás sokféle
lehet. Van úgy, hogy emberek milliói állnak ki egyetlen cél érdekében, de
van, hogy csak egy kisebb csoport akarja
megmutatni, mire képes. Mi sem a világ/ország megváltását tűztük ki célul
magunk elé, hanem csak a közvetlen
környezetünknek szeretnénk hasznára
lenni. Szerencsére a sok szervezőmunka
meghozta a gyümölcsét! Mindenki vidáman, felszabadultan várta a bált.
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Abdán az este Barbara, Ildikó és a
család fotóiból készített megható kisfilmmel kezdődött, mely születésétől
kezdődően bemutatta Barbikát. Az érzelmeket, melyeket a film vetítése keltett, leírni nem lehet, ezt érezni kellett!
Vacsora után a Rábca Dalkör előadásában egy dalcsokrot hallhattunk. A
színvonalas produkció után következett
a hajnalig tartó mulatság: zene, tánc,
tombola, és persze jó hangulat, amiről
Csányi Patrik gondoskodott.
Nagy Barbarának 630.500 Forintot
sikerült átadni Abdán a jótékonysági
bál résztvevőitől és a céllal egyetértő, de
nem bálozó adományozóktól.
Rábapatonán is ezen
a napon tartotta a helyi
sportegyesület a Besenyő
SE azt a Sport bált, ahol
támogatói jegyek vásárlásával 345.500.- Ft-ot
gyűjtöttek Barbiéknak.
Csaba, volt rábapato-

nai általános iskolai osztálytársai,
130.000 Ft-tal segítették a családot.
Vannak ügyek, melyeket érdemes
támogatni! Az összefogás ereje mutatkozott meg Abda és Rábapatona között!
A két falu együttműködésének eredményeként született meg ez a nagyon szép
adomány. Itt egy nemes cél érdekében a
két település összefogott!
Köszönettel tartozunk mindenkinek,
aki bármilyen módon hozzájárult a rendezvény sikeréhez, legyen az anyagi támogatás vagy segítő, szorgos kéz.
Balogh Noémi szervező
Abda

Könyvtárátadó ünnepség
2016. november 25.
Nagy öröm számomra az, hogy ismét – 2016 évben már
sokadszor - átadhatunk valamit Rábapatona közösségének,
mert ez az jelenti, hogy ismét építettünk, alkottunk valami
maradandót településünkön.
A Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága általi pályázati lehetőséget kihasználva sikerült ezt a felújítást és bővítést véghezvinnünk, amely szervezet 3.139.821.- Ft-tal támogatta a
beruházást.
Településünk könyvtára a 2000-es évek első felében költözött át az egykori Művelődési ház épületéből az iskola épületébe, annak is a régi tornatermébe. Az állománya az évtizedek során folyamatosan gyarapodott, jelentős selejtezés csak a
mostani felújítással együtt történt meg.
A beruházás több szempontból is fontos volt Rábapatona
számára. Felújítottuk a könyvtár helyiségeit, megújítottuk állományát, mindamellett valamilyen szinten függetlenítettük
az iskolai nyitva tartástól, ami a könyvtárlátogatók számának
növekedésével
járt.
A
felújítás
révén az iskola
épületegyüttesének egy jelentős
részét is felújítottuk, amely az iskolai intézmény

számára is előbbre lépést jelentett. A helyi civil szervezetek és
csoportok számára is létrehoztunk egy közösségi teret.
A többfunkciós tér létrehozásával jelentősen bővültek Rábapatona infrastrukturális lehetőségei.
Nagy öröm számomra, hogy ahol lehetőségünk volt helyi
vállalkozók segítségével végeztettük el a munkákat. Köszönöm a felújításban részvevők segítő hozzá állását.
Külön öröm számomra, hogy a megyei könyvtár is sajátjának érezte a felújítást, támogatta pályázatunkat, munkatársai
révén több hetes aprólékos munkával, óriási segítséggel vették
ki részüket a fejlesztésből.
Köszönöm az intézményfenntartónak, a KLIK-nek is,
hogy terveinket támogatta, amellyel nagyban hozzájárult az
iskolai intézmény infrastrukturális fejlesztéséhez.
Köszönöm minden részvevőnek, hogy közösen megvalósíthattuk a beruházást.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Lássuk a medvéd! címmel nyílt kiállítás
a helyi Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér előcsarnokában
Játékmackók, plüssmacik, kerámia bocsok, medvékről szóló könyvek, képek,
használati tárgyak és társasjátékok voltak
láthatóak február 9. és 23. között a második Mackókiállításon.
A megnyitót a Rábapatonai Katica
Óvoda műsora színesítette, medvecsalogató dalokat énekeltek, verseket szavaltak,
valamint a telet búcsúztatva - tavaszt csalogatva közösen vidám színekbe öltöztettük az IKSZT udvarán álló magas fát.
Felnőttek régi, és gyerekek,
főleg a diákok és óvodások
mai mackóiból és az azokat
ábrázoló tárgyakból (kerámia
medvék, képek) sikerült összegyűjteni 652 kisebb nagyobb
kedvencet. Még Szlovéniából
is érkezett 4 maci, a kiállítás
legnagyobb medvéjét pedig
Győrből kaptuk kölcsön.
Néhány különlegesség
is bemutatásra került a kiállításon: két 1962-es kerámia
mackó, valamint az 1980-as

moszkvai olimpia kabalája, Misa mackó.
Érdekes életképekben elevenedtek meg a
játékfigurák: szánkózó jegesmedvék, macik a kertben és bőröndben utazó kismedvék, hintaszékben pihengető „nagy öregek”, továbbá medvefa, maci kórház, óriás
Micimackó csak hogy néhányat említsünk
közülük.
A kiállításon idén sem lehetett unatkozni, a gyerekeket játszósarok várta,
színezőkkel, rejtvényekkel és macis játé-

kokkal, az óriási, élő társasjátékban édes
finomságokat lehetett szerezni a méhek
kaptárából.
A meghirdetett rajzversenyre a legszebb
rajzot Káldi Rozália 1. osztályos tanuló
készítette.
A Mackórejtvény nyertese Szlatyinszki
Rita lett az 5. osztályból.
A mackótulajdonosok között kisorsolt
„Sandy macit” Balázs Kálmán nyerte a
Katica Óvodából.
Hálásan köszönjük az önzetlen mackótulajdonosoknak, hogy mackóikkal hozzájárultak kiállítás sikeréhez!
Továbbá köszönjük az
Arnau Pékség és a Várvölgyi
méhészet támogatását!
Bízunk benne, hogy idén is
sok örömet szereztünk kicsi és
nagy látogatóinknak a mackókiállítással!
Németh Annamária
IKSZT vezető
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Advent 2016
Rábapatona Község Önkormányzata
2016-ban már hagyományosan tizenegyedik alkalommal rendezte meg az év utolsó
és legmeghittebb ünnepi programsorozatát, az Adventi rendezvénysorozatot.
A település központját ünnepi díszbe
öltöztettük, a Szentháromság téren felállításra került a Falu karácsonyfája Bognár
Jenőné Marika néni felajánlásának köszönhetően, majd a négy adventi hétvégén
színes programok biztosítottak kellemes
kikapcsolódást az érdeklődőknek.
Advent első vasárnapján az Integrált
Közösségi és Szolgáltató Térbe vártuk az
érdeklődőket, ahol a helyi kereskedők,
kézművesek karácsonyi ünnephez kapcsolódó áruit, termékeit tekinthették és
vásárolhatták meg. Ínycsiklandó forralt
bor, forró csoki, tea, kalács mellett fenyőillatban érezhettük az adventi forgatag
hangulatát.
Az első adventi gyertyát Wolf Pál Péter gyújtotta meg Molnár-Nagy Béla polgármester úr köszöntőjét követően, majd
kezdetét vette a helyi általános iskola diákjainak és néptánc csoportjának ünnepi
műsora, melyet az Albatrosz és a Bolero
táncegyüttesek fellépése követett.
A könyvtár régi könyveiből jótékonysági könyvvásár nyílt december és január
hónapban.
Advent második vasárnapján érkezett
a települési Mikulás a gyerekekhez, aki a
krampuszait is magával hozta. Puttonyából mindenkinek jutott ajándék egy-egy
versért vagy énekért cserébe. A helyi Petőfi Sándor Általános Iskola jótékonysági
kézműves és süteményvására előzte meg a
Mikulás ünnepséget.

December 11-én, advent harmadik
vasárnapján a Rábapatonai Nyugdíjasok
Baráti Körével közös ünnepi gyertyagyújtást követően a budapesti aStúdió
Színház művészei, Pethő-Tóth Brigitta
és Gencsev Gábor „Karácsonyi koncert”
című produkciójukkal varázsoltak ünnepi hangulatot a
színpadra. Ismert
operett,
opera
és musical dallamok csendültek
fel
karácsonyi
köntösben.
A
műsor után településünk 65
év feletti lakói
vehették át az
önkormányzat
karácsonyi ajándékutalványát.
December 16án „A két erdei
manó- Moha és Páfrány” zenés mesejátékának különkiadása és forró csoki varázsolt mosolyt a gyerekek arcára.
Mézes álmok címmel mézeskalács
sütő versenyt hirdettünk, a „Legszebb
Mézeskalács 2016” díjat a közönségszavazás eredményeként Bálint Dorián, a
Katica Óvoda Süni csoportjának óvodása vihette haza. Különdíjban részesült
Kajos Alexandra és Bognárné Németh
Nikolett.
Advent negyedik vasárnapján az utolsó gyertya ünnepélyes meggyújtására
vártuk Rábapatona lakosságát a templomunkba, majd az egyházközség hittanosainak karácsonyi műsorát láthatták az
érdeklődők.

Ezúton szeretnénk megköszönni
azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték és munkájukkal segítették az Adventi rendezvénysorozat sikeres megrendezését!
Németh Annamária
IKSZT vezető

Tisztelt rábapatonai
lakosok!
Idén a településünk is becsatlakozik a „Teszedd” országos szemétszedési akcióba! Az önkéntes szemétszedés célja, hogy a településünk
környezete végleg megszabaduljon a
több éve kihelyezett szeméttől.
Jelentkezni lehet március 20-a
után személyesen a Polgármesteri
hivatalban, telefonon Dezső Sándor mezőőrnél a 06-20/2468149
számon, interneten pedig a:
http://szelektalok.hu/teszedd/ oldalon!
A szemétszedés időpontjáról később kapunk tájékoztatást, várhatóan április végén, május elején lesz.
További információk a településünk honlapján lesznek elérhetőek!
Dezső Sándor
mezőőr
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Adománygyűjtés
Az elmúlt időszakban kettő fontos
kezdeményezés indult Rábapatonán.
Településünk díszpolgára, Dr. Mináry
Péter egy defibrillátor készülék beszerzése érdekében kezdeményezett adománygyűjtést. A gyűjtés eredményeként rövidesen beszerzésre kerül egy
ZOLL AED Plus defibrillátor készülék
933.450.- Ft értékben, a Rábapatonai
Besenyő SE segítségével.
A fenti kezdeményezéssel párhuzamosan, Önkormányzatunk a Rábapatonai Óvodásokért Alapítvánnyal
közösen gyűjtést szervezett egy óvodai
száraz sóterápiás helyiség, sószoba kialakításával kapcsolatban. Az óvodai
sószobát 2017. március 8-án vehették
birtokba óvodásaink, amelynek meg-

építésére 845.820.- Ft összeget sikerült
összegyűjtenünk.
Településünk nevében köszönöm
a két civil szervezet, valamint Dr.
Mináry Péter segítségét és nem utolsósorban az alábbi vállalkozások, vállalkozók, magánszemélyek önzetlen
támogatását.
Az adománygyűjtések támogatói:
Beauty Line s.r.o, TUTTI Élelmiszeripari Kft, Szerencsejáték Service
Nonprofit Zrt, Varga Katalin, Stoller
Csaba, Szabó Dezső, Horváth László,
ALTHAEA Bt, Bálint József, Kertai
József, Roncz Béla, Visi Árpád, Balázs
Csaba, Györkös József Tibor, Kövecses Tamás, Dr. Mináry Péter, Molnár
Ferenc, Sipos család, Várvölgyi Zol-

tán, Dittrich Kálmán, Hollós László,
Káldi Károly, Németh Gyula, Balázs
Kálmán, Barta Géza, Dr. Imrei Tibor,
Kertai Zsolt, Király József, Mező Csaba, Szalainé Török Ágnes, Karácsony
Tiborné, Balázs Mónika, Kálóczi
Ernő, Kuti László, Paiter Julianna
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Csemetéink
„A legjobb időpont a faültetésre 20
évvel ezelőtt volt. A második legjobb
időpont ma van.” - kínai közmondás
Nagyszüleink, dédszüleink idejében
még szokás volt, hogy minden újszülöttnek születésfát vagy sorsfát ültetett a
család. Napjainkban már sokkal inkább
kivágják az emberek a vásárolt vagy
megörökölt telken lévőket is, mondván
„csak a baj van velük” és világszerte is
kétszer annyit irtanak ki, mint amen�nyit ültetnek. Eközben pedig egyetlen
ember éves oxigénszükségletének kielégítéséhez két kifejlett, egészséges fára
van szükség.
Szerencsére a világon egyre többen
ismerik fel, mennyire fontos a faültetés.
Pl. a Fülöp-szigeteken senki sem kaphat
addig anyakönyvi kivonatot, amíg nem
tudja igazolni, hogy újszülött gyermeke részére két fát elültetett. Walesben
szintén telepítenek fákat a gyermekek
születésekor és Ausztráliától az Egyesült
Államokig számos országban az év egy
napján facsemetéket ültetnek az újszülöttek nevében.
A faültetés kézzelfogható, természetes kapcsolatot teremt a gyermek és szülőföldje között. Mert az emberi sors, a
növények, fák élete a hiedelmek szerint
kapcsolatban van egymással. A fák gyökereikkel erősen és mélyen kapaszkodnak a földbe, ahol születtek, csúcsukkal
pedig az égbe törnek. S ez így van akkor

is, ha tápláló tavaszi eső öntözi vagy épp
zivatar tépi őket.
Fákat nem magunknak, hanem a
minket követő generációknak ültetünk!
Jó hír, hogy hazánkban is sokfelé felelevenítették már a régi hagyományt és
a települések legfiatalabb lakosait üdvözölve fát ültetnek a tiszteletükre. Ezek
egy részében kijelöltek egy közterületet,
ahova a csatlakozni szándékozó szülők
az önkormányzat segítségével ültethetnek egy-egy kis fát gyermekük megszületése alkalmából. Emlékeztetőül pedig
a fa előtt egy táblácska is található, melyen fel van tüntetve a szülők és gyermek neve, valamint születési dátuma.
A falvak, városok más része a parkszerű megoldás helyett inkább a szülői ház
udvarán vagy az az előtti területen támogatja a fatelepítést. Ezek a facsemeték
aztán együtt nevelkednek a gyerekekkel, így jelképezve azt az új generációt,
amely a település és egész Magyarország
jövőjét fogja meghatározni.
Azt gondolom, hogy a jó példát
követni és a hasznos dolgokat átvenni
nem szégyen, így akár Rábapatonán is
indíthatnánk egy a fentiekhez hasonló
akciót. Biztos vagyok benne, hogy az
önkormányzat partner lenne egy ilyesfajta kezdeményezésben, hisz fásításra
nálunk is nagy szükség van!

Egy ilyen program egyrészt erősítené a
nemzedékek közötti és családi kapcsolatokat, hiszen ahogyan őseink is tartották, a fa osztozik a gyermek sorsában:
bármerre is sodorja az élet, bármikor
visszatérhet szimbolikus és konkrét értelemben vett gyökereihez.
Emellett fontos szempont, hogy a
hagyomány felelevenítésével környezettudatosságra, a természettel való
harmonikus együttélésre nevelhetjük
a fiatalokat, akik remélhetőleg tovább
örökítik ezt a szemléletmódot. A következő generációk is sokat profitálhatnak
a kezdeményezésből, mivel a facsemeték
rengeteg szén-dioxidot kötnek meg, így
tisztulna a levegő és javulna a települések mikroklímája is.
Azt kérem, hogy gondolkodjanak
el önök is a fentieken! Ha pedig úgy
gondolják, hogy szívesen csatlakoznának egy ilyesfajta kezdeményezéshez - a
gyermekük, unokájuk születése okán,
vagy „csak úgy”, a levegő tisztaságáért -,
akkor jelezzék azt a polgármester úrnak
vagy akár nekem! Ha megfelelő igény
mutatkozna rá, akkor biztosan megtaláljuk a módot, hogy hivatalos formába
öntsük a faültetési akciót.
Kovács Attila
települési képviselő
(A Fatestvér Program információi
alapján.)
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Nemzeti ünnep - 2017. március 15.

Molnár-Nagy Béla polgármester ünnepi beszéde
Tisztelt Ünneplő Közösség!
Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az 1848-49
forradalom és szabadságharc emléknapján, valamint az 1956os forradalom és szabadságharc tiszteletére létrehozott Büszkeségpont avatásának ünnepén.
1848. március 15. és 1956. október 23.
A magyarság két nemzeti ünnepe; két forradalom, két
elbukott szabadságharc, két utólag végbement kiegyezés.
Voltak, akik hallgattak és voltak, akik hallaták a hangjukat.
Voltak, akik itt maradtak és elszenvedték a fizikai és szellemi
megtorlást és voltak, akik inkább elmentek. Sokan külföldre
távoztak, de a többség maradt, azonban a menekülök és a maradók lelkében egyaránt élt a gondolat, hogy „nem engedünk
a 48’-ból”.
Két forradalom, amely egy népet összeköt. Egy ma már
jelképpé vált forradalom a történelmi múltból és egy a közelmúltban megélt forradalom.
A jelkép március 15., amely nap nemcsak egy történelmi
esemény megünneplése számunkra, nemcsak tisztelet őseink
irányába, hanem egy jelkép is a magyar nép életében. Március
15. a tavasz, a megújulás kezdetén, a nemzeti megújulás lehetőségének a jelképe. Annak a lehetősége, hogy forradalmat
csináljunk, annak a lehetősége, hogy egyéni szabadságunkról
lemondva, azt egy nemzeti szabadság, megújulás lehetőségébe olvasszuk, annak részeként éljük meg. Persze emberként
annak a reményében tesszük mindezt, hogy egyéni szabadságunk, egyéni boldogulásunk is nemzeti szabadságunk valóságában teljesedhet majd ki igazán.
A megélt forradalom október 23. Amelyre nemcsak az ősz
végi időpont miatt, hanem történelmi közelsége okán is inkább keserűen emlékezünk, és amelynek félelme és elszalasztott lehetősége bánt még bennünket.
Fontos tudnunk, fontos elismételnünk, hogy egyes események milyen hatással voltak településünk, Rábapatona életére. Fontos ezt azért megtennünk, hogy tudjuk, hogy lássuk,
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patonai elődeink is részesei, alakítói voltak nemzetünk és benne Rábapatona sorsának és ugyanígy mi is alakítói, részesei
lehetünk jelenének és jövőjének is.
Az a hely, ahol most állunk szimbolikus és jelképes helye
falunk történelmének. Azon a helyen, ahol az 56-os forradalom emlékművét most felállítottuk, egykor a Hősök tere állt.
1927-ben itt állították fel Rábapatona I. világháborús hősi
emlékművét, ahol elődeink nem csak a háború áldozataira
emlékeztek, de a hősi emlékműnél tartották a község március
15-i megemlékezéseit is. 1959-ben a Hősök terére pártházat
építettek és a szobrot eltávolították, csak annak talapzata maradt. A pártház csak 1990-ig funkcionált pártházként, azóta
Polgármesteri Hivatalként működik, jelképesen a falu első
épülete. A betontalapzat azonban azóta is itt állt, a községháza
belső udvarán, túlélve az 56’-os forradalmat eltaposó kádárirendszert, túlélve a rendszerváltás óta eltelt negyed századot,
hogy összekapcsolja a múltat a jelennel. Állt büszkén, egyszerűen, keményen, mint azok az emberek, akik soha nem beszéltek az 56’ utáni szenvedéseikről.
A talapzat helyére most 90 év eltelte után újra emlékművet
emeltünk, emlékművet a szimbolikus és a megélt forradalomnak, a megbékélés jegyében tisztelegve őseink előtt, összekötve történelmünk dicső és dicstelen korszakait.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Büszkeségpont átadása
Rábapatona Község Önkormányzata a 64/2016.(VII.15.) sz.
határozatával döntött arról, hogy
pályázatot nyújt be a Közép- és
Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványhoz az 1956-os forradalom
és szabadságharc eseményeinek
emléket állító „Büszkeségpont létrehozása Rábapatonán az
1956-os forradalom és szabadságharc emlékére.” címmel. A
pályázaton az Önkormányzat 4.000.000 Ft,- azaz Négymillió
forint összegű támogatást nyert, melyhez a Képviselő-testület a 74/2016.(IX.19.) sz. Képviselő-testületi határozatában
426.902 Ft önerőt biztosított a program megvalósítására.
Az emlékmű ünnepélyes átadására 2017. március 15-én
került sor, méltó emléket állítva egy arra méltó helyen az
1956-os forradalom és szabadságharc tiszteletére.
Az alábbiakban a Rábapatonai Büszkeségpont megálmodóját, Horváth György művész urat idézem.
„Meghatározó az életemben 1956. Az első kép, ami a feladatról eszembe jutott, az a család, a családok - hisz belőlük
alakult ki az a tömeg, amely tiszta szívvel, tele reménnyel ös�szekapaszkodva az "utcára ment". Egy "jelet" rajzoltam: a
"Pengeembereket". A késpenge lehet fegyver is, de nekem azt
a szent lehetőséget hordozza, hogy keresztet lehet vele rajzolni
a kenyérre, mielőtt megkezdjük. A "főalak" egy, a tekintetét az
Égre emelő felnőtt emberre emlékeztető forma. Késszerűen kihegyezett vállával határozottan előre mutat a "cél felé". Az egyik
"gyermekalak" a veszélytől nem félő lendülettel húzza apját hisz tudja, hogy most az ő jövője is a "tét".A másik, a kisebb
pedig féltőn kapaszkodva próbálja visszatartani őket, mert ösztönösen érzi a "bajt".Az emlékmű figurális része fekete gránitból készül - 10 cm és 5 cm vastag lapokból kivágva. A kisebb
alakok a függőlegestől elmozdítva kerülnek felragasztásra, ami
egy finom, de feszes mozgást ad a látványnak. Az oszlop fehér
színű lesz - emlékeztetve a falun élő emberek ünnepi öltözetére.
Magassága lehetővé teszi, hogy "felnézhessünk" az égi háttérben
álló jelre. A bazaltkockákból épített öt méter átmérőjű térburkolatból emelkedik ki egy "barikádra" emlékeztető alap, ami
az egészet tartja. A helyszín adott. Úgy gondolom, úgy érzem,
hogy a fákkal, növényekkel körbezárt tér "égrenyíló ablakával"
alkalmas lesz a csendes elmélkedésre, emlékezésre.”

A programot az 1956-os forradalom és szabadságharc
60. évfordulójára létrehozott Emlékbizottság támogatja.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 17

Iskolánk 2016/2017. tanévének első félévi eredményei a következőképpen alakultak:
TantárgyiPetőfi
átlagok Sándor Általános Iskolában
Félévi eredmények a Rábapatonai
2016/2017.
tanév a következőképpen alakultak:
Iskolánk 2016/2017. tanévének első
félévi eredményei
I. félév
Tantárgyi átlagok - 2016/2017. tanév - I. félév

Tantárgyak

3.

4.a

4.b

5.

6.

7.

8.

Magyar irodalom
Magyar nyelvtan
Történelem
Idegen nyelv: angol
Matematika
Informatika
Környezetismeret
Természetismeret
Fizika
Biológia
Kémia
Földrajz
Ének-zene
Vizuális kultúra
Technika, életvitel és gyakorlat
Testnevelés
Hon- és népismeret
Erkölcstan / Hit- és erkölcstan

4,15
3,83
4,05
3,83
4,20
4,47
4,20
4,68
4,89
4,84

4,38
4,16
3,44
3,94
5,00
4,55
4,61
4,55
5,00
4,55
4,83

4,88
4,47
4,06
4,65
5,00
4,65
5,00
5,00
4,88
5,00
4,94

3,88
4,00
3,81
3,58
3,50
4,88
3,85
4,54
4,81
4,88
4,85
4,50
4,96

4,35
4,06
3,94
4,00
3,29
4,65
4,00
4,47
4,76
4,88
4,94
4,94

3,96
3,56
3,93
3,34
3,12
4,34
3,56
3,87
3,75
3,53
4,18
4,46
4,93
4,78
4,87

3,85
3,69
3,77
3,54
3,00
4,62
3,77
3,54
3,69
3,62
4,31
4,00
4,31
3,88

Iskola
2016/2017.
4,21
3,97
3,86
3,72
3,62
4,75
4,47
3,93
3,67
3,71
3,72
3,58
4,51
4,54
4,88
4,76
4,50
4,86

Osztály átlag

4,31

4,46

4,78

4,31

4,36

4,01

3,88

4,30

4,64

4,84

4,60

4,47

4,06

3,36

Tavalyi átlag
1. osztály:

kiválóan megfelelt:

10 fő

Iskola
2015/2016.
4,39
4,26
4,00
3,86
3,78
4,56
4,49
4,04
3,73
3,93
3,72
4,04
4,69
4,68
4,74
4,83
4,56
4,89

4,34

Kitűnők
2016/2017. tanév - I. félév

1. osztály: kiválóan megfelelt:
10 fő
jól teljesített:
15 fő
jól teljesített:
megfelelően teljesített:
megfelelően teljesített:-

15 fő
Osztály
Név
2. osztály: kiválóan megfelelt:
16 fő
1.
Barta Nóra, Gáspár Henrik, Holchauser Márk Kál2. osztály:
kiválóan megfelelt:
16
jól teljesített:
9 főfő
di Mátyás, Káldi Rozália, Kovács Petra, Molnárjól teljesített:
9 fő Papp Roland, Roncz Petra,
Nagy Benedek Zoltán,
megfelelően teljesített:
2 fő
megfelelően teljesített:
2 fő
Varga Liza
Tavaszi szünet a Rábapatonai Kitűnők 2. Csepi Lara, Györe Hunor, Kertai Lívia, Király Ábel
2016/2017. tanév Noé, Kövecses Dóra, Liszy Janka, Nagy Jázmin,
Petőfi Sándor Általános Iskolában
Nagy Karolina, Németh Regina, Pekó Dorina, Rácz
I. félév
Milán, Szalai Máté, Szokolics Léna, Tóth Eszter,
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a
Tsenikidis Nikolaos, Zaicsits Balázs
tavaszi szünet az alábbi időpontban lesz:
Osztály
Név
3.
Bári Linda, Burján Zsóka, Kása Csanád István
Barta
Nóra,
Gáspár
Henrik,
Holchauser
Márk
Káldi
Mátyás,
Rozália, Kovács
2017. április 13. – 2017. április 18.
4. a Jenei
Kinga,
Nagy Káldi
Boglárka
Petra, Molnár-Nagy Benedek Zoltán, Papp Roland, Roncz Petra, Varga Liza
1.
4. b Barta Bence, Enzsöl Blanka Rozina, Györe Sára,
Szünet előtti
utolsó
tanítási
nap:
Éva
Csepi Lara, Györe Hunor, Kertai Lívia, Molnár
Király Marcell,
Ábel Németh
Noé, Kövecses
Dóra,
5.
Szabó
Luca
Liszy
Janka,
Nagy
Jázmin,
Nagy
Karolina,
Németh
Regina,
Pekó
Dorina,
Rácz
Milán,
2. 2017. április 12. (szerda)
Szalai Máté, Szokolics Léna, Tóth Eszter, 6.
Tsenikidis- Nikolaos, Zaicsits Balázs

Szünet utáni első tanítási nap:
Bári Linda
2017.Burján
áprilisZsóka
19. (szerda)
3.

Kása Csanád István

Márkus Gusztáv
igazgató
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7.
8.

Rácz Petra Vivien
Összesen
2015/2016.

38 fő
46 fő

19,6 %
24,6 %
Márkus Gusztáv
igazgató

Iskolai sportélet
2016 decemberében rendezte iskolánk a Diákolimpiai Játékos sorversenyek körzeti fordulóját. Ikrény csapatát legyőzve kerültünk be a megyei döntőbe, melynek a kónyi iskola
adott otthont. Ez a szereplés már nehezebbnek bizonyult, de
csapatunk megyei 8. helyezését szép eredménynek tekintjük
és jövőre ismét indulunk.
Februárban 50 tanulóval korcsolyázni mentünk a győri
műjégpályára, ahol az újonnan épült fedett pálya előnyeit
élvezhettük. A 2 órás korizás mindig nagy öröm gyereknek
felnőttnek egyaránt.
Februárban voltunk Öttevényen is, a Diákolimpia Kézilabda 1. körzeti fordulóján, az 5-8. évfolyammal. Szereplésünk folyamatos, a lányok pedig ügyesek.
A tavaszi fordulókon a kézilabda mellett a labdarúgás is
folytatódik.
Gratulálunk!
Kocsis Rita
tanár

Tél az óvodában:,,TÉL- erős már a szél…”
Az óvodában a téli hónapok eseménydúsan teltek és izgalmakban bővelkedtek. Biztosan minden kisgyermek
nagy izgalommal várja ezeket az ünnepeket.
,,Mikulás, Mikulás kedves Mikulás..” énekeltünk, verseltünk a gyerekekkel együtt december 6-án. Nagy
csomaggal érkezett és minden kisgyermeket megajándékozott a titokzatos
apó. Hangjából kedvesség és nyugalom áradt. A Sopron Trió elvarázsolt
bennünket a zene szárnyán egy másik
világba! A komolyzenei koncert egy különleges élményt nyújtott a gyermekek

számára. Boldogan voltunk a részesei.
Reméljük, hogy tavasszal is ellátogatnak
hozzánk.
,,Karácsonynak éjszakáján, Jézus
születése napján…” álmélkodva vették
reggel szemügyre a gyerekek a hatalmas,
csillogó karácsonyfát és a sok ajándékot.
Énekeltünk, csillagszóróztunk, verseltünk és boldogan játszottunk az új játékokkal.

Délelőtt a Rábapatonai Nyugdíjasok
Baráti Körének, délután pedig a szülőknek kedveskedtünk a betlehemi történet
előadásával.

„Mackó
brummog
irgum,
burgum…" A sok-sok macit, amit a
gyerek és szüleik gyűjtöttek, a ,,Mackókiállításon” láthattuk viszont. Körjátékoztunk, énekeltünk, érdekes játékokat
próbáltunk ki. Az IKSZT-ben finom
mézet kóstolhattunk és ezen a napon
itt fogyaszthatták el a gyerekek a tízóraijukat. A Csemete bábszínház a ,,Barna
mackó kuckója” előadásával vidámságot
varázsolt a gyermekek arcára a farsangi
időszak végeztével, ezzel a műsorral a
téli programjaink is lezárultak.
Bukta Zoltánné
óvodavezető
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Rábapatonai Körzeti Megbízott Rendőr felhívása
Tisztelt rábapatonai lakosok!
Pár olyan ötletet szeretnék adni
Önöknek, amelyek megtartásával
biztonságosabbá tehetik az életüket,
ehhez nincs szükség nagyobb anyagi
ráfordításra, csak kisebb odafigyelésre!
- Használjuk a zárakat
Távozásunkkor, még ha az rövid
idejű is és csak a közelbe történik, zárjuk be gondosan az ajtókat, ablakokat,
garázst.
- A rejtett kulcsok
Lehetőleg ne helyezzünk el rejtett
tartalék kulcsot az általunk biztosra
vélt helyen, mint például a lábtörlő,
virágcserép alatt stb.
- A házszámok
A házszámokat az utcáról is jól látható helyen helyezzük el, mert adott
esetben nagyban segítheti az intézkedő hatóságok munkáját.
- Környezetünk rendje
A széthagyott kerti szerszámok,
gépek, gyermekjátékok, valamint a
könnyebben elmozdítható kerti bútorok könnyen ellophatók, szinte vonzzák a besurranó tolvajokat.
- A garázs
Ügyeljünk rá, hogy garázstakarításkor csak rövid időre legyenek láthatóak az ott tárolt eszközök, mert egy
alkalmi tolvajnak így szinte felajánljuk
értékeinket. Soha ne hagyjuk a ház

előtt, vagy a garázsban álló autónkban
az indítókulcsot.
- Értéktárgyak megjelölése
Vezessen értékeiről HÁZILELTÁRT, amit korábban már minden
háztulajdonosnak a rendelkezésére
bocsátottam, de kérésre a helyi polgármesteri hivatalban biztosan hozzájuthat mindenki. A leltárt tartalmazó kis
füzetet jól rejtsék el, nehogy illetéktelen kezébe kerüljön, és amennyiben
bűncselekmény áldozatává válik annak bemutatásával nagyban megkön�nyítheti hatóságunk munkáját.
- Külső növényzet
Nem megfelelően látható a bejárati ajtó az utcáról, vagy el van takarva
sűrű növényzettel? Ha igen, ritkítsuk
meg azt annyira, hogy a betörők ne
tudjanak észrevétlenül tevékenykedni.
- Riasztó használat
Aki teheti, szereltessen be riasztót
a lakó házába. Ilyen technika megnehezíti a betörők tevékenységét, ezáltal
növeli a biztonságukat.
Közlekedés:
Közlekedés közben a legfontosabb
szabály: „Látni és látszani!”
Megkérném a Tisztelt Lakosságot,
hogy este, valamint korlátozott látási
viszonyok között használják kerékpárjaikon a világító berendezéseket. A futás
egészséges, de hosszútávon biztonságos
is, ha fényvisszaverő ruházati kiegészí-

Értesítés a Rábapatonai Katica
Óvoda nyári zárva tartásáról
Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2017.(I.25.)
határozatával óvodánk nyári zárva tartási idejét az alábbi időpontban határozta meg:

2017. augusztus 14 – augusztus 31-ig
Ezen időszak alatt történik az intézmény festése, karbantartása, takarítása, amennyiben szükséges az udvari szerek festése, karbantartása.
Az intézmény nyitása és a gyermekek fogadása
2017. szeptember 1-jén /péntek/ lesz a nyitva tartási rend szerint.
Bukta Zoltánné, óvodavezető

tőket használnak (láthatósági mellény,
fényvisszaverő pánt a végtagokon stb).
Remélem, hasznát veszik a fenti
tanácsoknak és ne feledjék éberség,
biztonság!
Szalay Zsolt r. tzls
Rábapatona körzeti megbízott endőre
Elérhetőség: 06-20-801-8730

Ünnepek a
Nyugdíjasok
Baráti Körében
A téli időszak legfontosabb teendői a karácsonyi ünnep körében zajlottak.
December 20-án közös ünneplést
szerveztünk, főképpen beszélgetés,
éneklés töltötte ki a hosszúra nyúlt
délutánt. Az egyedül élő idősek is jól
érezték magukat, emlegették a régi
karácsonyok hangulatát.
Enesére hívtak minket ÉVBÚCSÚZTATÓRA. Dalainkkal országjárásra hívtuk a vendéglátóinkat.
Megbeszéltük gondjainkat, terveinket.
Hajdúszoboszlóra utazunk. Hamarosan Koroncón, Arany János
születésének 200. évfordulóján vetélkedőn veszünk részt, melyre alaposan
fel kell készülni.
Hasznosan telnek napjaink.
Lengyel Gusztávné
nyugdíjas

Értesítés Óvodai beiratkozásról
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy az óvodás korú
gyermekek beiratása a 2017/2018-es nevelési évre az alábbi
időpontokban lesz az óvodában:

2017. május 20. /csütörtök/ 8.00-13.00 óráig
2017. május 21. /péntek/ 12.00-17.15 óráig
Kérjük, hogy a szülő hozza magával:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt,
- a saját személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát
Bukta Zoltánné, óvodavezető
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