XV. évf. 2018. I. szám

Polgármesteri tájékoztató
Tisztelettel köszöntöm Önöket a 2018-as évben, engedjék meg, hogy tájékoztatást adjak elfogadott költségvetésünk alapján a 2018. évi fejlesztéseinkről.
Az idei év, a nagyléptékű fejlesztések éve lesz Rábapatonán.
Legnagyobb beruházásunk, a település belterületi úthálózatának
szinte teljes körű felújítása lesz, amelynek keretében az alábbi lakóutcák kapnak új aszfaltburkolatot. Megújul az Arany János
utca, Báthori utca, Dózsa utca, Győri utca, Harsányi Lajos utca, Hunyadi utca, Imre utca, István utca, Petőfi utca,
Rábaszer utca, Rózsa Ferenc utca, Tabán utca, Szabadság
út, Széchenyi út, Zrínyi utca. A 201.269.275.- Ft értékű beruházást 150.000.000.- Ft állami hozzájárulással felvett hitelből
és 51.269.275.- Ft önerő felhasználásával valósítja meg településünk. A munkálatok a kedvező időjárási körülmények esetén
március hónapban megkezdődnek, amelynek folyamatáról a
lakosságot tájékoztatjuk. Az útépítés vállalt befejezési határideje
2018. július 30.
A TOP-3.1.1-15 pályázati forrás révén
51.186.950.- Ft pályázati támogatásban
részesült Rábapatona a Rákóczi utcában
az óvodát a faluközponttal összekötő kerékpárút létesítése tárgyában. A beruházás kivitelezése várhatóan a nyár folyamán
megkezdődik, jelenleg a tervezési és engedélyezési szakaszban van a pályázati projekt.
A tervek ismertetéséről lakossági fórum formájában adunk tájékoztatást.
Sikeres pályázatunk révén, a tavasz folyamán elkezdődik az új sportöltöző megépítése. Az elnyert 17.518.664.- Ft összegű

TÁJÉKOZTATÓ
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatokról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 84/2017.(XI.29.) határozatával elbírálta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat az alábbiak szerint:

támogatást önkormányzatunk 7.507.999.- Ft önerővel egészíti
ki, amelynek révén az öltöző megépítése mellett megtörténik a
centerpálya felújítása, valamint pályakarbantartó eszköz beszerzésére is sor kerül.
A 2017-es évet egy ismét sikeres pályázattal zártuk. A Széchenyi út járdafelújítására beadott pályázatunk 12.741.500.- Ft
támogatásban részesült, amely összeget 2.248.500.- Ft-tal kell
kiegészítenie településünknek. A járda megépítésére terveink szerint 2018. év őszén kerül sor.
A fenti beruházásokon túl, több mint 8.000.000.- Ft összegű
kisebb fejlesztést terveztünk költségvetésünkben a 2018-as évben.
Rábapatona polgármestereként úgy gondolom, hogy a kötelező és önként vállalt önkormányzati feladatok biztosítása mellett,
a 2018. évi rábapatonai értékteremtő beruházások óriási léptékű
változásokat hoznak a településen élők mindennapjaiban, nagymértékben hozzájárulva egy élhetőbb település kialakításához.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

„A” típusú pályázatot 13 fő,
„B” típusú pályázatot 1 fő
nyújtott be, melyből támogatásban részesült
„A” típusú pályázó 13 fő
„B” típusú pályázó 1 fő

5.000,- Ft/fő/hó
5.000,- Ft/fő/hó

támogatási összegben.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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A jövő Rábapatonája 2.0, a fejlesztések megvalósításának éve
Az Önkormányzat 2018. évi költségvetésének rövid
ismertetése
A Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló
2017. évi C. törvény- a továbbiakban költségvetési törvény -,
valamint a kormányzati tervezési irányelvek figyelembevételével
elkészítettük Rábapatona Község Önkormányzatának 2018. évi
költségvetési tervezetét, melyet az alábbiak szerint ismertetnék a
tisztelt lakossággal:
BEVEZETŐ
A részletes pénzügyi tervezés előkészítő munkái intézményi
szinten már 2017. december hónapban elindultak, amennyire az
ASP-rendszer bevezetése lehetővé tette ezen munkafolyamatok
elvégzését.
Első lépésben felmérésre kerültek a 2018. évi állami támogatást megalapozó mutatószámok, mind az önkormányzat, mind
az önkormányzati intézmények létszámai vonatkozásában, mely
az Óvoda esetében a kisebb gyermeklétszám miatt egyenlőre
csökkenést mutat. 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 tervezés során a Magyar Közlönyben több jogszabály, illetve
jogszabályok módosítása jelent meg, mely döntések, rendelkezések a 2018. évi tervszámokat, illetve az elfogadásra kerülő költségvetési rendelet végrehajtását befolyásoló tényezők.
Többek között a 2018. évi tervezés során figyelembe vett törvények és rendelkezések, a 2017. évi C. 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.),
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 430/2016. (XII.15.) Korm.
rendelet; - mely a 2018. évi béreket is szabályozta.
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása;
- a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér
megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet.
módosítása
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 71. §-ának (4) bekezdése
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 2018. évi személyi juttatások és járulékok tervezésénél figyelembe vettük a 2018. évi minimálbér és elvárt bérminimum
mértékét. 2018. január 1-jétől a minimálbér mértéke bruttó 138
ezer Ft/hó, illetve a középfokú iskolai végzettséghez, vagy szakképzettséghez kötött munkakör betöltése esetén az elvárt bérminimum
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bruttó 180,5 ezer Ft/hó. Az SZJA mértéke 15% maradt.
A szociális juttatásokra vonatkozó jogszabályok, illetve az ellátási rendszer idén számottevő módon nem változott. A szociális
juttatásokat érintő változásokat az „Ágazati terv” részben részletesen bemutatjuk.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítása tervezés vonatkozásában az óvodapedagógusok előmeneteli
rendszeréhez, illetve ehhez kapcsolódóan a személyi
juttatások meghatározásához kapcsolódóik. Az óvodapedagógusok bérének tervezésekor a hatályos jogszabályi követelmények
figyelembevételre kerültek, a pedagógus bértábla végső kialakulása 2017. szeptember 1-jével megtörtént, ezen állapot kialakulása
után csak az átsorolások kapcsán várható emelkedés.
A fentiek alapján a Képviselő-testület elé egy 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.
BEVÉTELEK
A források tervezése a költségvetési törvény alapján került ös�szeállításra. A bevételek jogcímenkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja (adatok ezer Ft-ban).
2018. évi
Megnevezés
eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása
(B111)
Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása
(B112)
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(B113)
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak
támogatása
(B114)
Működési célú költségvetési támogatások – kiegészítő támogatások
Önkormányzatok működési támogatásai
(=01+…+06)
(B11)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)
(B16)
Működési célú támogatások államháztartáson
belülről (=07+...+10+21+32)
(B1)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (járdafelújítás)
Vagyoni típusú adók (=110+…+116)
(B34)
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)
(B351)
Gépjárműadók (=144+…+147)
(B354)
Termékek és szolgáltatások adói
(=117+138+142+143+148)
(B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)
(B36)
Közhatalmi bevételek
(=93+94+104+109+165+166)
(B3)
Tulajdonosi bevételek B404
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott ÁFA (B406)

49.257
40.923
28.952
3.117
284
122.533
8554
131.087
12.741
8.000
45.000
9.500
62.500
2.500
65.000
3.683
4.309
1.163

Működési bevétel (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52)
Felhalmozási Bevételek (B5)
Hitel kölcsön felvétel államháztartáson kívülről
B811
Maradvány igénybevétele B813
Betétek megszűnése B817
Bevételek mindösszesen

mindamellett, hogy a magasabb adóerő-képességgel rendelkező
település önkormányzatok csökkentett mértékű állami támogatásban részesülnek, főleg a pályázati rendszerben…
Működési célú támogatás értékű bevételek

9.155
0
0
164.000
56.658
70.021
508.662

(A táblázatban feketével szedett sorok az összeadandóak, a táblázat nem tartalmaz minden bevételt! Lsd majd költségvetési rendelet) A jelentős növekményt a hitelfelvétel és a TOP-os pályázat
növekménye adja.
Jelentősebb eltérések bemutatása a tavalyi tervhez
viszonyítva:
Állami támogatások:

A működési támogatások rovaton jelenik meg a közfoglalkoztatás kalkulált állami támogatása 3.020 ezer Ft-tal, átlagosan 3 fő
közfoglalkoztatott vonatkozásában.
Közhatalmi bevételek
A közhatalmi bevételek tervezésénél figyelembe vettük a 2017.
évi tényleges teljesítéseket, illetve a 2018. 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. 2017-ben az eredeti
előirányzat 45 millió Ft volt, mellyel szemben a várható év végi
teljesítés elérte az 54 millió Ft-ot. Javasolt előirányzat továbbra
is 45 millió Ft. A gazdasági társaságok valószínűleg meghaladják
ezen bevételi tervszámot tekintettel a társasági adó és más járulékok központi kormányzati mérséklésének hatására.
A gépjárműadó vonatkozásában előirányzat módosítás az elmúlt két év viszonylatában nem került meghatározásra. Javasoljuk a gépjárműadó előirányzatát – mely a teljes bevétel helyben
maradó részének 40%-t jelenti – a tavalyi szinthez képest növelni,
tavaly 9 millió Ft volt, idei évben 9,5 millió került beállításra,
tekintettel arra, hogy a lakosság több személyautót tart üzemeltetésében.
A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a tavalyi
tervezett összeggel kalkuláltunk, mely beszedése sikeres volt.
A mezőőri járulék – adózási rendszerbe történő - bevezetése,
mely kapcsán ténylegesen 2,5 millió forint folyt be, itt változás
nem várható, tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági ingatlanok
mértéke és nagysága nem nő, csak a fizetők személyében történhet
változás.

Az állami támogatások mértéke eredeti előirányzat nem növekedett 2018-ra. 2017-ben 122.964 e Ft volt az állami támogatás,
míg idén az állami támogatás tervezett normatív értéke 122.533
e Ft összegben került meghatározásra. A fentiekből kitűnik, hogy
önkormányzati szinten az állami támogatás mértéke minimálisan
kevesebb a tavalyi évhez képest.
Bevételnövekményt eredményez a munkáltatói szociális
hozzájárulási adó 19,5%-ra történő mérséklése, így a „bruttó”
állami támogatásból havonta nagyobb összegű támogatás jut az
önkormányzatnak.
Továbbra is jelentős állami támogatás elvonást eredményez
azonban a „beszámítási korlát” rendszerének tovább élése, melynek kalkulált értéke a 2014. évi iparűzési adóalap 0,55%-ka. Az
adóalapok meghatározásánál mindig a június 30-i állapot szerinti
adatokat közlése volt elvárt központilag.
Összességében megállapítható, hogy az állami támogatás
fokozatosan átalakuló rendszere a centralizáció irányában hat,
több esetben a feladatellátás gesztor önkormányzathoz vagy
társuláshoz irányul, (hulladékgazdálkodás, szociális ügyek, stb.)
Kiemelt főbb adónemek eredeti előirányzatának összehasonlítása:
2017. évi eredeti
előirányzat
ezer Ft-ban

2018. évi javasolt
eredeti előirányzat
ezer Ft-ban

Változás 2017. év
adatához képest
ezer Ft-ban

Iparűzési adó

45000

45000

00

Magánszemélyek kommunális adója

8000

8000

0

Gépjármű adó

9000

9500

500

Mezőőri járulék

2500

2500

0

Helyi adók

Felhalmozási bevételek
Pályázati bevételi forrás
Eredeti előirányzatban pályázattal egy esetben számoltunk, a
TOP-3.1.1-15 sz. Kerékpárút építése tárgyú pályázatunk kapcsán. Az elnyert támogatás összege 51,2 Millió forint
Finanszírozási bevételek
A költségvetési egyensúly megtartása érdekében, a konszolidáció, az átgondolt gazdálkodás révén keletkezett pénzmaradvány felhasználása az útfelújításhoz szükséges, mivel az úthálózat
felújításához önerőt is biztosítani kell.
Hitelek
Az Önkormányzat a 2017. év során hitel felvételét határozta

el a 17/2017. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozatával. A hitel
összege: 150.000.000 Ft,- azaz Százötvenmillió forint, melyet a
Kormány az 1607/2017.(IX.5.) sz. határozatában engedélyezett
felvenni az Önkormányzat számára. A közbeszerzés lefolytatásra
került, a vállalkozási szerződést megkötöttük, így a hitel összege
a tárgyév során felhasználásra kerül. A hitel törlesztése – kamattal
együtt várhatóan – 6.5 M forint lesz (pontos kamatösszeg a teljes
hitelösszeg felhasználásának dátuma alapján kalkulálható, addig
rendelkezésre tartási díjat számít fel a pénzintézet, továbbá tárgyévben csak egy törlesztő részlet terheli a költségvetést)
II.) KIADÁSOK
Az Önkormányzat a 2018. évi költségvetésének kiadási előirányzatait az előterjesztés bevezető részében meghatározott jogszabályoknak megfelelően állítottuk össze.
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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Az Áht. III. fejezet 14. pontja (23. §-a) 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 a 2018. évre vonatkozóan
is, elkülönítetten kezeltük a működéssel és a fejlesztésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, illetve az önként és kötelező
feladat ellátást, valamint az államigazgatási feladatokat. 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.
2018. évben továbbra sem az Önkormányzat költségvetésében
jelenik meg a Téti Kistérségi Társulási által fenntartott intézmények állami támogatása, azonban átadásra kerül a működési

teri Hivatal dolgozói állományának bérköltsége tekintetében az
állami támogatás terhére.
Az Óvoda személyi költségvetésében idén jelentős tétel 1 fő
jubileumi jutalma. A bérek tervezésekor tekintetbe vettük a pedagógus életpálya-modell 2017. szeptember 1-jén hatályba lépett
változásait is. Az Óvoda költségvetési főösszege is csökkenő tendenciát mutat.
Járulékok

hiány célszerinti felhasználásra, ennek tervezett
összege: 3.000 e Ft, valamint a Győri Nagytérségi Hulladékgaz-

Jogszabály alapján a szociális hozzájárulási adó mértéke –
19,5% - ra csökkent. A személyi juttatások struktúrájának változása miatt, viszont a járulék előirányzata is csökkent. Minimálisan
csökkent az egyéb béren kívüli juttatások után fizetendő közteher, azonban éves mértéke a 200 ezer Ft-ot nem haladja meg. A
CAFETERIA-rendszerben megszűnt az Erzsébet-utalvány kedvezményes adókulcsa, ezért egységesen a 100.000 Ft „készpénzcafeteria” került betervezésre minden dolgozó vonatkozásában.
Hátrányosan érinti az Önkormányzatokat, hogy az Önkormányzatok nem részesülhetnek az ún. „Munkahelyvédelmi terv”
által nyújtott szociális hozzájárulási adó kedvezményből.
Dologi kiadások

dálkodási társulás felé működési hozzájárulásaként 737 e Ft-t kell
teljesítenünk lakosság szám alapján.
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. A növekedés a bérminimum változása, illetve a kötelező sorolások kapcsán, valamint a
munkaerő-ösztönző bérmegállapítások miatt következett be.
Megjegyzendő, hogy a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai
csökkenő tendenciát mutatnak, itt érzékelhető leginkább a személyi kiadásokkal való fegyelmezett gazdálkodás. 2017. évre 38.149
e Ft kiadás volt az eredeti előirányzat, (teljesítés: 36.305.e Ft).
A bérek korrekciójakor figyelembe vettük a Kormányhivatali
és a NAV-dolgozók életpályamodell-bevezetésének munkaerő-elszívó hatását is, valamint azon körülményt, hogy csak a tavalyi év
során 1,844 millió forint bérmegtakarítást értünk el a Polgármes-

Dologi kiadások vonatkozásában összességében a 2017. évi
szint került meghatározásra, figyelembe véve a tavalyi évi teljesítéseket, fenntartási költségek módosulását. Jelentős növekmény
nem állt be.
A dologi kiadások vonatkozásában az általános forgalmi adó
mértéke nem változott.
Az intézmények vonatkozásában a karbantartási kiadások,
illetve a munkavédelmi és tűzvédelmi hatóságok előírásainak
való megfelelés érdekében, annak teljesítésére kerültek meghatározásra. Az Óvoda vonatkozásában betervezésre került a fűtés
felújítása, mely nem tűr halasztást, továbbá jelentkezik a csökkenő állami finanszírozás a jelenlegi gyermeklétszám miatt (ezen
normatíva év közben növekedhet, ha nő a gyermeklétszám) A
Hivatal növekményére pedig fedezetet nyújt az elmúlt 3 év során
megtakarított, több mint 4 Millió forintnyi áthozott pénzösszeg.
A személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások előirányzatát
tekintve az intézmények önkormányzati finanszírozása a következő
módon alakult (adatok ezer Ft-ban):

Intézmények

2017. évi tervezett és tényleges önkormányzati finanszírozás

2018. évi tervezett
önkormányzati finanszírozás

Katica Óvoda

50.572 (tervezett)
47.089 (tényleges)

48.733

38.149 (tervezett)
36.305 (tényleges)
Az önkormányzati finanszírozás = intézményi kiadások– egyéb intézményi bevétel, támogatás.
Polgármesteri Hivatal

Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadások
Ezen a jogcímen tervezett kiadási jogcímen az elmúlt év előirányzatához képest további csökkenés látható. A Térségi Társulás
által fenntartott szociális intézmények működési támogatása viszont a Kistérségi Egyesített Szociális Intézmény, illetve a Kistérségi
Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat vonatkozásában csökkent,
tekintettel a Családi Bölcsőde térítési díj bevezetésére, valamint
arra, hogy a Szolgálat, mint feladat ellátása társulásban történik.
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson
kívülre (önként vállalt feladatok)
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39.955

Ezen a jogcímen jelennek meg a pályázó civil szervezetek 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 növekedett előirányzat került megállapításra 8.850 e Ft
értékben, tekintettel arra, hogy ezen fejezetben jelentkezik a Bölcsőde kiadása, valamint ezen fejezetben jelenik meg a 65 éven felüliek támogatása 5.000 Ft/fő nagyságrendben. A Családi Böl-

csőde esetében azonban az elmúlt 2 év minimálbér növekedése
miatt várható, hogy nagyobb mértékben kell hozzájárulást fizetni
a Téti Kistérség felé, ezért ide 3.000.000 Ft-os kiadást terveztünk.
Felhalmozási kiadások
A felhalmozási kiadások szintje az előző évekhez képest jelentősen növekszik a 2017. évi előirányzat vonatkozásában, itt
jegyezném meg, hogy idén több mint 230.000.000 forintnyi
önerős fejlesztés hajt végre az Önkormányzat. A beruházási- és
felújítási kiadások részletes bemutatását az előterjesztés „Ágazati
terv” része tartalmazza.
III. ÁGAZATI TERVEK
A következőekben, a fentiek során összefoglalt tervszámokat
mutatjuk be ágazatonként, a hozzá fűzött, osztályok által elkészített tájékoztatók alapján.
Önkormányzati Igazgatás
Ezen a funkción az önkormányzati működési kiadások jelennek meg. Többek között a polgármester bére, a titkársági kiadások (reprezentáció) hozzá kapcsolódó járulékkal együtt.
További dologi kiadások az önkormányzati feladatok ellátáshoz kapcsolódó, szerződés szerinti kiadásokat tartalmazza. (közvilágítás, közmű-díjak, útkarbantartás, informatika, egyéb kötelező szerződések)
Kiemelt önkormányzati rendezvények (K337)
A Falunap és egyéb rendezvények támogatása jelenik meg
2.081 e Ft volumenben.
Kiemelt önkormányzati rendezvények vonatkozásában az
Önkormányzat az alábbi rendezvényeket támogatja, amelyek
költségvetési támogatással bírnak:
• Majális
• Augusztus 20-a
• Falunap
• Advent
Védőnői szolgálat
A védőnői Szolgálatot egy állandó heti 40 órás közalkalmazott
alkalmazásával látjuk el. Tervezett kiadási oldala: 6.291 e Ft, melyhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (korábbi OEP) támogatására jogosult az Önkormányzat 5.534 e Ft nagyságrendben.
Ifjúsági egészségügy
Az iskola egészségügyi feladatok ellátását hatályos és érvényes
„Feladat-ellátási szerződés” alapján végzi az EXPERIMENT Kft.
2018. évben iskolaorvosi illetményt nem kell fizetni.
Védelmi igazgatás, polgári védelem
A szakterülethez tartozó dologi kiadások a 2017. évi előirányzat alapulvételével tervezettek.
Intézmény-rendszer
A köznevelési intézmények fenntartóváltásával, az intézmények önállóan működő jogviszonya 2013. január 01-vel megszűnt, állami fenntartás alá került.
A köznevelési intézmény – Rábapatonai Katica Óvoda - működtetésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket Rábapatona
Község Önkormányzata gyakorolja. Ennek megfelelően a köznevelési intézmény működtetésével kapcsolatos költségek 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 tovább-

ra 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.
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. A Szoctv. 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 hatáskört a Szociálpolitikai Bizottság
gyakorolja.
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 3 fő.
Önkormányzati fejlesztések (az érintett és fejleszteni kívánt
szakfeladat tartalmi részletezése)
1. Köztemető szakfeladat:
Temető esetében – 500 e Ft került beállításra apróbb fejlesztésekre 50 e Ft rezsi kiadás mellett.
2. Város és községgazdálkodás szakfeladat:
- Tűzoltószertár felújítása – 2540 e Ft-ot terveztünk be, mely
keretében az épület tavalyi év során megkezdett felújításának
befejezése történik meg.
- 500 e Ft értékben terveztünk be érintésvédelmi munkálatok
elvégzését ingatlanjaink vonatkozásában.
3. Város és községgazdálkodásközutak fenntartása szakfeladat:
- 2018. évet érintő kiadások: bruttó 201.000.000,- azaz Kétszázegymillió Ft útfelújítás 22 db útszakasz vonatkozásában
- TOP-os pályázati támogatás keretében kerékpárút építése:
bruttó 56.186 e Ft-ot terveztünk be.
- Járdafelújítás: bruttó 14.988 e Ft összegben terveztünk be járdafelújítást, melyből 12.741 e Ft az elnyert állami támogatás,
továbbá 2.247 e Ft az önerő az idei költségvetés terhére.
4. Sportöltözőépület építése
Az Önkormáyzat a Rábapatonai BSE Sportegyesülettel együttműködve beadott egy TAO-pályázatot, egy új sportöltöző-épület
felépítése érdekében, melyet 2017. novemberében támogatott az
MLSZ 24.000.000 Ft nagyságrendben.
Ennek a pályázatnak a 7.000.000 forintnyi önerejét, valamint a
további, pályázattal nem fedezhető kiadásait fedezné az ide tervezett
10.000.000 Ft,- azaz Tízmillió forintos önkormányzati önerő.
Polgármester úr és jómagam ezúton kívánunk mindenkinek sikerekben és gyarapodásban gazdag esztendőt minden rábapatonai
lakos számára és reméljük, hogy a tárgyévi fejlesztéseink- melynek
anyagi fedezetét a teljes lakosság és az Önkormányzat közös munkája teremtette elő - sokak örömére szolgálnak majd.
Dr. Németh Balázs, jegyző
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testültének
MUNKATERVE 2018. évre
Az üléseken a tervezett napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
c) Beszámoló a Szociálpolitikai Bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről

Tervezett napirendek,
Napirendi pontok előadói

Az ülés
ideje
2018.01.31.

20178 02.14.

2018.02.28.

2018.03.28.

2018.04.25.

2018.05.30.

1. A polgármester 2018. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
2. A Rábapatonai Katica Óvoda nyári zárva tartási idejének meghatározása
Előadó: Bukta Zoltánné óvodavezető
1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
2. Civil szervezetek beszámolója a 2017. évi tevékenységükről, 2018. évi terveik ismertetése
Előadó: Civil szervezetek képviselői
3. Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak megválasztása
Előadó: dr. Németh Balázs HVI vezető
1. Az önkormányzat 2018. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
2. Civil szervezeti pályázat kiírása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
1. A „Jószív” Temetkezési Kft. tájékoztatója a köztemető állapotáról
Előadó: „Jószív” Temetkezési Kft. képviselője
2. Tájékoztató a 2017. II. félévi előirányzat módosításokról
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
3. A 2017. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
4. A civil szervezetek önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatainak elbírálása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
5. Étkezés térítési díjak nyersanyagnormáinak felülvizsgálata
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
6. Rábapatona Község Önkormányzata 2018. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
7. Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció felülvizsgálata
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
8. Szociális étkeztetés szakmai programjának felülvizsgálata
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
1. A 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
2. Tájékoztató a belső ellenőrzések tapasztalatairól, megállapításairól
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
3. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 2017. évről
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
4. Igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
5. Közmeghallgatás előkészítése
1. KÖZMEGHALLGATÁS
2. Kitüntetési javaslatok elbírálása.

Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester

2018.06.20

1. A képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata

Előadó: dr. Németh Balázs jegyző

2. A Rábapatonai Katica Óvodában a gyermekcsoportok számának és létszámának meg-

határozása
Előadó: Bukta Zoltánné óvodavezető
3. Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
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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
Pénzügyi- és Településstratégiai
Pénzügyi- és Településstratégiai
Szociálpolitikai

Pénzügyi- és Településstratégiai
Ügyrendi
Pénzügyi- és Településstratégiai

Pénzügyi- és Településstratégiai

2018.09.05.

1. Tájékoztató a 2018. I. félévi előirányzat módosításokról
2.
3.

2018.09.26.

1.

2018.10.31.

1.
2.

2018.11.28.

1.
2.
3.
4.
5.

2018.12.12.

1.
2.

Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
Az önkormányzat 2018. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
A Katica Óvoda vezetőjének beszámolója a 2017/2018-as 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 2019. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester

3. A 2019. évre szóló belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
4. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2018. évi működéséről
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
A képviselő-testület ülésére meg kell hívni – kivéve a zárt üléseket – az SZMSZ-ben meghatározott személyeket.
Kelt: Rábapatonán, 2017. december 6. napján
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Rábapatona Község Önkormányzata
Képviselő-testületének működése
2017. január 1-től 2017. 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

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
Szociálpolitikai,
Ügyrendi

Záradék:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a képviselő-testület 2017. évi munkatervét a 89/2017.(XII.13.)
határozatával elfogadta.
Kelt: Rábapatonán, 2018. január 4.
dr. Németh Balázs
jegyző

Adómérték megállapítása
Rábapatona Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
75/2017.(XI.29.) határozatával

95
15
7
8

döntött arról, hogy a 2018. adóévre változatlan
mértékben állapítja meg a kommunális adó és a helyi
iparűzési adó mértékét.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

A képviselő-testületi nyilvános ülések jegyzőkönyve meg
tekinthető a www.rabapatona.hu weboldalon.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Felhívás javaslattételre

„Rábapatona Község díszpolgára” és
„Rábapatona Községért” kitüntetés
adományozásához
(A kitüntetések adományozásáról szóló 21/2004.(IV.29.) Kt.
rendelet a www.rabapatona.hu weboldalon megtekinthető.)
A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek:
A képviselő-testület tagjai, valamint bizottságai, az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények vezetői,
továbbá a rábapatonai székhelyű, illetve tevékenységüket
részben vagy egészben Rábapatonán kifejtő civil szervezetek,
alapítványok.
A javaslattételre jogosultak 2018. március 31-ig
tehetnek a polgármesternek írásbeli, indoklással ellátott
javaslatot.
A kitüntetések adományozására a 2018. augusztus 20-i
ünnepség keretében kerül sor.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

ÉRTE SÍTÉ S
a Rábapatonai Katica Óvoda nyári zárva tartásáról
Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2018.(I.31.)
határozatával óvodánk nyári zárva tartási idejét az alábbi időpontban határozta meg:

2018. augusztus 13 – 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 2018. szeptember 3-án (hétfő) lesz a nyitva tartási rend szerint.
Bukta Zoltánné
óvodavezető

Tisztelt támogatónk!
Kérjük személyi jövedelemadója 1 %-ával támogassa a Rábapatonai Óvodásokért Alapítványt!

Adószáma: 18984970 – 1 – 08
A Rábapatonai Óvodásokért Alapítvány Kuratóriuma köszöni a támogatást!
Káposzta József Péterné
az alapítvány
Kuratóriumának elnöke
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A polgármester és a települési-képviselők
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 72. § (4)
bekezdésében meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a
• polgármester,
• a megválasztott 6 fő önkormányzati képviselő,
maradéktalanul, határidőn belül eleget tett.
Nagy Gábor
Ügyrendi bizottság elnöke

Népmozgalmi adatok
Rábapatona

2017. január 1-től 2017. december 31-ig
Születések száma:
Halálozások száma:
Házasságkötések száma:
(a helyi házasságkötő teremben)

32
38
7

Szépkorúak jubileumi köszöntése
Rábapatona Község Önkormányzata nevében MolnárNagy Béla polgármester és dr. Németh Balázs jegyző 2017.
december 1-jén,
90. születésnapja alkalmából köszöntötte
Barta Jenőné Külső Rákóczi utca 70. szám alatti
lakost, és 2018. január 19-én,
90. születésnapja alkalmából köszöntötte
Kovacsics Jenő Győri utca 42. szám alatti
lakost.
Átadták részükre a szépkorúak jubileumi köszöntéséről
szóló 255/2008.(X.21.) Korm. rendelet alapján, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által megküldött, a szépkorúak részére
kiállított, a miniszterelnök által aláírt emléklapot.
Ezúton is jó egészséget kíván az Önkormányzat az Ünnepelteknek.
Szilbek Jenőné
igazgatási főelőadó
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Advent 2017
Rábapatona Község Önkormányzata
2017. évben már tizenkettedik alkalommal
rendezte meg az év egyik legszebb és legmeghittebb ünnepi programsorozatát az IKSZTben.
Advent első vasárnapján, az IKSZT parkolójában megtartott hagyományos Adventi
vásárban a helyi kereskedők, kézművesek
karácsonyi ünnephez kapcsolódó áruit, termékeit tekinthették és vásárolhatták meg az
érdeklődők. A vásári forgatagban lehetőség
nyílt egy kis kikapcsolódásra, feltöltődésre
is. A hatalmas karácsonyfa kellemesen meleg
fénye, a sátorban gőzölgő forralt bor pikáns
illata, a kürtőskalács íze kicsiket és nagyokat
egyaránt magával ragadott. Molnár-Nagy
Béla polgármester úr és Brezina Balázs plébános úr ünnepi köszöntőjét követően, kezdetét vette a színpadon a helyi általános iskola diákjainak a Nyugdíjasok Baráti
Körével kiegészített hangulatos műsora, melyet az Albatrosz és a
Bolero táncegyüttesek fellépése követett.

December 6-án a helyi általános iskola diákjainak vidám,
színvonalas előadását követően érkezett meg a települési Mikulás a gyerekekhez. Puttonyából mindenkinek jutott ajándék.
A rendezvényt az iskola jótékonysági kézműves vására és a Szülői
Munkaközösség süteményvására kísérte. A Tutti Kft. jóvoltából
idén is forró csokival kedveskedhettünk a gyerekeknek.
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Az adventi időszakban, december 10-én a győri HOLD színház művészeinek „Lúdas Matyi” című mesejátéka és forró csoki
csalt mosolyt a gyerekek arcára.
December 16-án a Baráti Dal-Szín-Ház Széles Zoltán vezetésével varázsolt ünnepi hangulatot a színpadra. Ismert operett,
opera és musical dallamok csendültek fel karácsonyi köntösben. A

műsor után Rábapatona Község Önkormányzata vendégül látta
a jelenlévőket, majd a 65. év feletti idős- és szépkorú rábapatonai
lakosok átvehették az önkormányzat karácsonyi ajándékát, mely-

hez a helyi általános iskola diákjai készítettek üdvözlőlapokat.
Advent harmadik vasárnapján az Adventi szentmisén a Kónyi
Erkel Ferenc Énekkar előadása színesítette a programsorozatot.
Advent negyedik vasárnapján, december 24-én az egyházközség hittanos
gyerekeinek Pásztorjátékát láthatták az
érdeklődők a római katolikus templomban.
Ezúton is szeretnénk megköszönni
azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték
és munkájukkal segítették az Adventi rendezvénysorozat sikeres megrendezését!
Németh Annamária
IKSZT vezető

Nyugdíjasok Baráti Köre
Ünnepeltünk
Ismét sok esemény volt az elmúlt 2-3 hónapban.
November-december a karácsonyi készülődés jegyében zajlott. Az éjféli misére szép énekekkel készültünk. Csütörtökönként a fiatalokkal kibővült létszámmal, karmesterünkkel (Kajos
Rolanddal) a Dalkör próbákat tartott. Így elmondhatom énekünkkel szebbé tettük az estét.
December 28-án Enesén köszöntöttük barátainkat az évbúcsúztató rendezvényen.
Január 10-én dr. Szilágyi György docens előadást tartott az
ÉSZAKI SARKON tett utazásáról A vetített képes előadás elvarázsolt bennünket, a fókák és jegesmedvék világa hihetetlen
élményt nyújtott.
Január 25-én Bálint Józsefnét köszöntöttük 80.születésnapján.
Lengyel Gusztávné
nyugdíjas
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Kultúrházak Éjjel-Nappal - Nálunk van a sokszínűség
„Lássuk a medvéd!” mackókiállítás
A rábapatonai Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér ezévben is csatlakozott a
Kultúrházak Éjjel-Nappal programsorozathoz február 2-4 közötti hétvégén.
A „Lássuk a medvéd!” kiállítás minden
évben február 2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony napján nyílik az IKSZT-ben. - Ezzel
a programmal egy régi népi hagyományt
szeretnénk modernné, elérhetővé, gyermek
közelivé tenni.
A néphagyomány szerint, ha február
2-án Gyertyaszentelő Boldogasszony napján
a medve előjön a barlangjából és meglátja
az árnyékát (azaz napsütéses idő van), akkor
visszabújik még téli álmot aludni, mert még
hideg jöhet. De ha borús felhők takarják az
eget, az a maci számára azt jelenti, hogy már
lassan vége a télnek.

Ehhez a népi hagyományhoz kapcsolódva immár harmadik
éve gyűjtöttük össze a településünkön élőktől a játékmackóikat,
medvés tárgyaikat, melyeket egy nagyszabású színes, változatos,
interaktív kiállítás keretén belül mutattunk be.
Évről - évre egyre több mackót, macis tárgyat sikerül összegyűjteni, 2016-ban 337, 2017-ben 652, idén 655 db érkezett.
Távolabbi célunk, 1000 maci összegyűjtése. A felajánló macitulajdonosok között családi pizzautalványt sorsoltunk ki a helyi
pizzéria felajánlásaként. Köszönjük szépen a Diófa Vendéglőnek,
gratulálunk Szász Máténak és családjának!
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Felnőttek régi és a gyerekek mai kedvenc kis játékai voltak láthatóak a tárlaton, mackócsalád szánkózott, macik ültek a virágok
között és bőrönddel utazó kismedve, létrán mászó medvebocsok,
doktor medvék mind-mind megtalálhatóak voltak az IKSZT
előcsarnokában. Egyik legnagyobb kedvenc a „Macifa” volt
sok-sok apró macival az ágain.
A kiállítás informatív jellegű
is volt, a természetben élő medvefajtákról olvashattak leírásokat
a látogatók fali tablókon.
Macis óriás memória játékkal, a játékosok az elhelyezett 30
táblakép közül kereshették meg
a párokat. A legtöbbet összegyűjtők megforgathatták a macis
szerencsekereket, zsákbamacis
ajándékkal távozhattak. A kreatív sarokban macis nyomdával,
lyukasztóval készíthettek képeket a gyerekek, macis színezővel
tölthették az idejüket.
Szeretnénk
megköszönni
azoknak, akik macijukkal hoz-

zájárultak és munkájukkal segítették a kiállítás sikeres megrendezését!
Németh Annamária
IKSZT-vezető

Advent és karácsony
Az idén is lelkesen készültünk a karácsonyi ünnepkör műsoraira. Elsőként advent 1. vasárnapján adtunk műsort a Patonai Dalkörrel közösen. A színvonalas hangszeres kíséretről Kajos Roland gondoskodott a gitáros gyerekek betanításával. Az irodalmi műsorért
Nagy Edina és Nagyné Folkmayer Enikő voltak a felelősök.
Karácsonykor az énekkar tanulóival és az 5.
b osztályból néhány tanulóval kiegészülve adtuk elő a Melyiket a kilenc közül? című színpadi játékot. A gyerekek produkciójának amúgy
is kimagasló teljesítményét fokozta a zenei kíséret és a díszlet, amit Németh Annamáriának
és Burdon Anikónak köszönhetünk.
A gyerekeknek gratulálunk és mindenkinek köszönjük, akik segítették a munkánkat.
Nagy Edina
Nagyné Folkmayer Enikő
tanítók

Értesítés óvodai beiratkozásról
Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy
az óvodás korú gyermekek beíratása a
2018/2019-es nevelési évre az alábbi időpontokban lesz a Rábapatonai Katica Óvodában
(9142 Rábapatona, Rákóczi utca 85.):

2018. április 25. (szerda)
8.00-13.00 óráig
2018. április 26. (csütörtök)
12.00-17.15 óráig

Kérjük, hogy a szülő hozza magával:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt)
- TAJ- kártyát,
- a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- a saját személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Bukta Zoltánné
óvodavezető
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Iskolai kirándulások
A 6. osztályosokkal idén is látogatást tettünk a Szent László Látogatóközpontban.
Megnéztük az Apor-kiállítást és felmentünk a Püspökvár tornyába is. Megcsodáltuk
az Egyházmegyei Kincstár páratlan gyűjteményét és a könyvtárban Magyarország
legnagyobb kódexét. Végül megnéztük az
advent idején nyitva tartó karácsonyi vásárt,
programjainkat a Rábapatonai Iskolásokért
Alapítvány támogatta.
Az 5.b osztályosokkal idén is felelevenítettük a Lucázás hagyományát. Végig jártuk
az iskolát és a falu közintézményeit. Mindenütt örömmel fogadták a jó egészséget és
termékenységet kívánó köszöntésünket.
Kertainé Bognár Ilona
tanár

Kiskarácsony csapatverseny
Iskolánkból az 1. és 2. osztályosok közül 3 csapat vett részt a Kiskarácsony elnevezésű országos csapatversenyen.
A gyerekeknek nagyon érdekes feladatokat kellett megoldani egyénileg és csapatban is. Készítettek ajtódíszt, képeslapot, meseillusztrációt, ültettek Luca-búzát. Ügyesen megoldották a rejtvényeket, karácsonyi TOTÓ-t, készítettek életkoruknak megfelelő
fogalmazást.
Kitartó és lelkes munkájuknak meg is lett az eredménye,
hiszen 103 csapat közül 1. és 2. helyezést értek el.
Az 1.osztályosok 1. helyezést elért csapata:
Molnár-Nagy Nóra Anna, Nagy Ádám,
Takács Csongor Olivér, Végh Áron
A 2. osztályosok 1. helyezést elért csapata:
Gáspár Vilmos, Káldi Mátyás,
Kovács Petra, Rafael Dominik
A 2. osztályosok 2. helyezést elért csapata:
Bán Izabella, Bartal János,
Gáspár Henrik, Holchauser Márk
Jutalmuk oklevél, könyv és csokoládé volt. Gratulálunk mindenkinek és további sok szép eredményt kívánunk!
Nagy Edina, Nagyné Folkmayer Enikő, tanítók
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Tél a Rábapatonai Katica Óvodában
,,Halihó, hull a hó. / Itt a tél, jaj, de jó,
A szánkó repül, / Kisgyermek rajta ül.”
A tél beköszöntével nagyon sok várva várt ünnep érkezett el a
gyerekek számára!
Mikulás közeledtével megpróbálnak csendesebben játszani,
gyorsabban és szorgosabban rakodni a kicsik és a nagyok is. Mindig nagy izgalommal telik a várakozás időszaka. Végül a Mikulás
érkezésekor kipirult arccal, kissé megszeppenve veszik át csomagjaikat, és megígérik, hogy ,,Mindig jó leszek!”
Adventi koncertünkön, a Camerata Art’Issima ,,Szorgalmas
kis angyalka’’ c. előadásának mesével átszőtt szép élményében részesültünk. A zene szárnyán elvarázsolódtunk.

Advent ideje a
karácsonyvárás időszaka. Feldíszítettük a
szülők segítségével az
óvodát kívül-belül.
Az ábrázolás foglalkozások alkalmával
a gyerekek kézmunkái természetesen a karácsonyhoz kapcsolódnak. Örömmel készülnek a nyílt nap alkalmával, a vendégeink segítségével a közös
adventi díszek.
Ünneplőbe öltöztetjük a szívünket, majd reggel az óvodába
érkezőket várja a csillogó karácsonyfa, alatta sok szép ajándék.

Még mielőtt birtokba veszik új játékaikat a gyerekek, csoportonként körülálljuk a karácsonyfát, csillagszórót gyújtunk, dalokat
énekelünk, verseket mondunk, a fa körül, utána jöhet a csomagok bontogatása!
A Maci csoportos gyerekek előadták a Jézus születésének
történetét. Vendégeinkkel, a Polgármester Úrral, a Rábapatonai
Nyugdíjasok Baráti Köréhez tartozó nénikkel, a szülőkkel, nagyszülőkkel közösen énekeltük az ismert karácsonyi dalokat.
Macikiállításra az otthonról elhozott macikat keresgéltük a
mesés környezetben. A gyerekek fel-felkiáltottak és megörültek,
ha észrevették saját macijukat. Vendégül láttak bennünket az
IKSZT-ben, ahol a macikról szólt az egész délelőtt.
Február 12-én sor került ,,télűző” farsangi bálunkra. Mindenki jelmezbe bújt és élvezte, hogy azon a napon bármi lehet, ami
csak szeretett volna (szuperhős, hercegnő, rendőr vagy tűzoltó).
Egész délelőtt a mulatozásról, vidámságról szólt, majd kellően
elfáradtunk a sok táncolástól.
Megtapasztalhatták a gyerekek a hó tulajdonságait, hó csatáztak, hóembert építettek. Jó volt látni a kipirult arcocskákat!
„Nyuszkó téli kalandjai” c. vidám történet mosolyt csalt az
arcunkra, melyet a Csemete bábszínház előadásában láthattunk.
Bukta Zoltánné
óvodavezető
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Beszámoló a Rábapatonai Petőfi
Sándor Általános Iskola
2017/2018. tanévének első félévéről
A 2017/2018-as tanévet szeptember 1-én 200 tanulóval,
9 osztályban kezdtük meg. Átlaglétszám: alsóban 22,5 fő, felsőben 22 fő.
Iskolánknak gondoskodnia kell arról, hogy tanulói elsajátítsák az alapvető erkölcsi normákat, kompetenciákat. Az iskolánk
felelőssége a minőségi oktatás keretén belül a kerettanterv előírásainak megvalósítása. Nevelő-oktató munkánkat az egyéni és
egyenlő bánásmód szem előtt tartásával, az egyéni és életkori sajátosságok figyelembe vételével tervezzük.
A tanítási órákon a munka a tanév elején elkészített tanmenetek szerint a helyi tantervben foglaltak alapján zajlik.
Tanulóinknak rengeteg közösségfejlesztő programot szerveztünk a félév során. Papírt gyűjtöttünk. Minden osztállyal részt
vettünk a Kiskutatók akadályversenyén. Bérletes színházi előadásokra visszük az alsós és a felsős tanulóinkat is. Két osztály ellátogatott az OMÉK-re. Megrendeztük a sportnappal egybekötött
Patona Kupát. Túráztunk a Bakonyban. Az őszi szünet előtt meg-

tartottuk szokásos Halloween-partynkat. Novemberben a hónap
népszokásaihoz kapcsolódva (Márton nap) játszóházban barkácsolhattak a gyerekek. Advent első vasárnapján az énekkarosok
adtak műsort a község lakóinak. A Mikulást a községgel közösen
ünnepeltük, a műsor a 3. osztály tanulóinak szereplésével készült.
Mikulás kapcsán az osztályokon belül a tanulók megajándékozták egymást, klubdélutánt, teadélutánt tartottak. Idén ötödik alkalommal adventi vásárt rendeztünk, amelyre az egyes osztályok
szülőkkel, nevelőkkel együtt készítettek ajándéktárgyakat. A vásár
sikerrel zárult. December 13-án a lucázás népszokását elevenítették fel ötödikeseink. Nem csak az iskolában, hanem a település
többi intézményébe is ellátogattak. A december iskolai és osztályonkénti karácsonyfa állítással, valamint az énekkarosok műsorával zárult. Januárban a felsőtagozatosok korcsolyázni voltak a
győri műjégpályán.
A nemzeti ünnepekről iskolai műsorokkal közösen emlékeztünk meg.
Tschurl Károly úr támogatásával ebben a tanévben eddig két
alkalommal ismerkedhettek tanulóink a komoly zenével. Az előadásokat helyben nézhették meg tanulóink.
Márkus Gusztáv
igazgató

Félévi eredmények a Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskolában
Iskolánk 2017/2018. tanévének első félévi eredményei a következőképpen alakultak:
Tantárgyi átlagok - 2017/2018. tanév - I. félév
3.

4.

5.a

5.b

6.

7.

8.

Iskola
2017/2018.

Iskola
2016/2017.

Magyar irodalom

4,70

3,78

4,00

4,52

4,36

3,8

4,06

4,17

4,21

Magyar nyelvtan

4,57

3,89

4,11

4,23

4,05

3,60

3,78

4,03

3,97

–

–

3,55

4,10

4,05

3,80

3,81

3,86

3,86

Idegen nyelv: angol

4,84

3,1

3,38

4,05

3,81

3,26

3,71

3,74

3,72

Matematika

4,65

3,21

3,22

3,82

3,41

3,2

3,06

3,51

3,62

Informatika

–

4,31

4,94

4,90

4,73

4,65

4,81

4,72

4,75

Környezetismeret

4,42

3,63

–

–

–

–

–

4,03

4,47

Természetismeret

–

–

3,55

4,35

4,05

–

–

3,98

3,93

Fizika

–

–

–

–

–

3,25

3,50

3,36

3,67

Biológia

–

–

–

–

–

3,65

3,90

3,78

3,71

Kémia

–

–

–

–

–

3,80

3,25

3,53

3,72

Földrajz

–

–

–

–

–

3,45

4,15

3,80

3,58

Ének-zene

4,92

4,63

4,61

4,76

4,14

4,05

3,78

4,41

4,51

Vizuális kultúra

4,84

4,47

4,22

4,76

4,59

4,75

4,46

4,58

4,54

Technika, életvitel és
gyakorlat

4,92

4,84

4,94

5,00

5,00

4,75

–

4,91

4,88

Testnevelés

5,00

4,84

4,44

5,00

4,86

4,7

4,78

4,80

4,76

–

–

4,44

4,88

–

–

–

4,66

4,50

Etika / Hit- és erkölcs-tan

5,00

4,31

4,27

5,00

4,91

4,3

4,93

4,67

4,86

Osztály átlag

4,78

4,09

4,12

4,56

4,31

3,93

3,94

4,25

4,31

4,46

4,78

4,31

4,36

4,01

Tantárgyak

Történelem

Hon- és népismeret

Tavalyi átlag
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4,30

Kitűnők
2017/2018. tanév - I. félév
Osztály

Név

4.

1.

Csepi Szonja Virág, Molnár-Nagy Anna Nóra,
Nagy Ádám, Pekó Ádám, Takács Csongor Olivér, Váradi Boglárka Gerda, Végh Áron

5. a

Nagy Boglárka

5. b

Enzsöl Blanka Rozina, Györe Sára

Berecz Lilla, Holchauser Márk, Káldi Mátyás,
Káldi Rozália, Molnár-Nagy Benedek Zoltán,
Papp Roland, Roncz Petra, Varga Liza

6.

Bári Nóra, Takács Bence Dávid

7.

Molnár Ottó, Tóth Domonkos Gáspár

8.

Nagy Boglárka, Nagy Kamilla, Németh Vivien,
Rácz Petra Vivien

2.

3.

Csepi Lara Blanka, Györe Hunor, Káposzta Máté, Kertai Lívia, Kövecses Dóra, Liszy
Janka, Nagy Jázmin, Nagy Karolina, Németh
Regina, Szokolics Léna, Tóth Eszter, Tsenikidis
Nikolaos, Zaicsits Balázs

Kása Csanád István

Összesen

40 fő

20,2 %

2016/2017.

38 fő

19,6 %
Márkus Gusztáv
igazgató

Iskolai sportélet
2018. január 9-én iskolánk a Diákolimpiai Játékos sorversenyek megyei döntőjében szerepelt, melynek a kónyi iskola adott
otthont. Ez a szereplés mindig nehéz, mert győztes városi csapatokkal is mérkőzünk, de a gyerekek szépen helyt álltak, 7. helyezést értek el és jövőre ismét indulunk.

Január 22-én 50 tanulóval korcsolyázni mentünk a győri műjégpályára. A 3 órás korizás mindig nagy öröm gyereknek felnőttnek egyaránt.
Folyamatosan szerepelnek labdarúgóink és kézilabdásaink is
a Diákolimpia körzeti fordulóin Öttevényen, illetve Koroncón.
Gratulálunk!
Kocsis Rita
tanár
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Tavaszi szünet a Rábapatonai
Petőfi Sándor Általános Iskolában
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a tavaszi szünet az alábbi időpontban lesz:

2018. március 29. – 2018. április 3.
Szünet előtti utolsó tanítási nap: 2018. március 28. (szerda)
Szünet utáni első tanítási nap: 2018. április 04. (szerda)

Márkus Gusztáv, igazgató

Polgárőr hírek
Tisztelt Lakosság!
Már régóta terveztük egy rovat elindítását a községi
újságban, amelyben beszámolunk a településen végzett
tevékenységünkről.
A Polgárőr Egyesület immár 14 éve tevékenykedik,
de az elvégzett munkánkról a falu lakói egyáltalán
nem, vagy csak részben értesülhettek, ezért is tartjuk
fontosnak, hogy ezentúl rendszeresen beszámoljunk a
polgárőrség tevékenységéről.
Mi is a Polgárőrség?
A Polgárőrség egy civil szerveződés, ahol a tagok általában a falu lakói.
Célja a bűnmegelőzés, az adott település közbiztonságának javítása, a lakosság biztonságérzetének növelése.
Feladata elsősorban a figyelőszolgálat, járőrözés a településen, az észlelt problémák továbbítása az illetékes
szerveknek (Polgármesteri Hivatal, Rendőrség, Áramszolgáltató stb). Idősek segítése, időközönként bizonyos helyszínek; rendezvények, területek biztosítása a
hatóságok munkájának segítése.
A további lapszámokban szeretném majd példákkal is
bemutatni, hogy Rábapatonán is voltak már a korábbiakban olyan esetek, amelyet a polgárőrség oldott meg,
észlelt és a hatóságokkal együttműködve megoldott.
Mivel az alapítás óta nagyon jó kapcsolatot ápolunk
a rendőrséggel, így a helyi körzeti megbízottat Szalay
Zsolt c. r. törzszászlóst is megkértem mondja el pár
mondatban, ki lehet polgárőr, miben segíti a hatóság
munkáját a polgárőrség, valamint milyen hatáskörrel
rendelkezik a polgárőr.
Ki lehet Polgárőr?
A 18. életévét betöltött cselekvőképes, büntetlen
előéletű személy láthatja el ezt a feladatot.
Ifjú polgárőr a 18. életévét be nem töltött, cselekvőképes, büntetlen előéletű személy, de ő csak járőrtársként teljesíthet szolgálatot (nálunk több Ifjú polgárőr
is lelkesen teljesít szolgálatot).
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Miben segíti a helyi körzeti megbízott munkáját
a Polgárőrség?
Voltak olyan esetek, amikor baleset miatt forgalomelterelést a falun keresztül kellett megoldani. Felkérésre több polgárőr segítségével gördülékenyen tudtuk a
megnövekedett forgalmat átengedni a településen. A
több szem többet lát módon, a járőrözést is kiemelhetem, hiszen mindig mindenhol nem tud ott lenni a
Rendőrség! A kerékpárok regisztrációjánál tevékenyen
részt vettek. stb-stb.
Milyen hatáskörrel rendelkezik a polgárőr?
Polgárőrt a jog nem hatalmazza fel intézkedésre,
kényszerítő eszközt nem alkalmazhat, felkérésre korlátozhatja a személyek mozgását. Védelemként szolgálati ideje alatt közfeladatot ellátó személyként szerepel
a közéletben. Ha bűncselekményt észlel, az elkövetőt
feltartóztathatja a hatóságok kiérkezéséig. Felkérésre
forgalmat irányíthat vagy forgalmat korlátozhat. stb.
Zárásként Rábapatonán miért is polgárőr a Polgárőr? Szerintem mind a 42 tag nevében mondhatom
azért, mert olyan településen szeretnének élni, amelynek lakói figyelnek egymásra, segítik egymást, tevékenyen részt vesznek a falu életében és tesznek azért, hogy
egy biztonságosabb, élhetőbb, lakhatóbb településen
éljünk.
Ötleteket, új tagokat szívesen várunk!
Elérhetőségeink:
Takács Viktor
Egyesületi elnök
Németh László
Elnök h
Etl Ádám
Csoport vezető
Péter Márton Károly
06-30 2379715
Nagy Attila
Csoport vezető

06-30 6216247
06-30 4285766
06-70 4158406
Csoport vezető
06-70 5432437
Nagy Attila
polgárőr
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Rábapatona Község Önkormányzata
tisztelettel hívja és várja Rábapatona lakosságát
az 1848-49 évi forradalom és szabadságharc tiszteletére
tartandó ünnepi megemlékezésre.

Ideje: 2018. március 15. 10:00
Helyszíne: Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér
9142 Rábapatona Szentháromság tér 1.

Az ünnepi program keretében köszöntőt mond Molnár-Nagy Béla polgármester,
melyet a Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola diákjainak ünnepi műsora követ.
Mindenkit szeretettel várunk a megemlékezésre!
Molnár–Nagy Béla
polgármester
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