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Polgármesteri
tájékoztató
Tisztelettel köszöntöm Önöket a 2020-as
évben, engedjék meg,
hogy tájékoztatást adjak
az elfogadott költségvetésünk alapján a 2020.
évi fejlesztési terveinkről.
A 2020-as év a Magyar Falu Program éve
lesz településünkön, amely program elnyert pályázatait
és egyéb folyamatban lévő beruházásainkat szeretnénk
megvalósítani, de egyúttal a következő évek fejlesztéseit
is elkezdjük megtervezni.
Legnagyobb beruházásunk ebben az évben a belterületi csapadékvíz-elvezető rendszer kiépítése lesz, amely
érinti a teljes Kossuth és Zrínyi utcákat és a Szentháromság teret, valamint részben érinti a Széchenyi, Rákóczi és
István utcákat. A beruházás összértéke várhatóan meghaladja a 100 millió Ft-ot, amelynek 50 %-a pályázati
támogatás, 50 %-a pedig önkormányzati önerő.
A Magyar Falu Program pályázati támogatásából új
aszfaltburkolattal látjuk el a Vasút, Besenyő és Fábián
Ferenc utcákat, valamint a Dózsa-Imre összekötő utat
26,5 millió Ft értékben, továbbá közel 15 millió Ft pályázati összegből erőgép és eszközbeszerzésre kerül sor.
Az MLSZ TAO programja keretében ebben az évben befejeződik a közel 25 millió Ft értékű új sportöltöző megépítése, ezen felül új műfüves sportpálya
megépítésére kerül sor az iskola mellett 32,5 millió Ft
értékben.
A 2020-as évben elkezdjük az új településrendezési
terv megalkotását, egy 7,6 millió Ft értékű pályázat révén elkészül a település klímastratégiája, valamint megtervezzük a Rákóczi – Külső Rákóczi – Rózsás-csatorna
közlekedési csomópontjának kialakítását. Az Egyházközséggel együttműködve egy pályázati lehetőség révén
megkezdjük templomunk felújítását, továbbá megterve-

zésre kerül a templomkert és plébániakert együttese, valamint további pályázatokat nyújtunk be a Magyar Falu
Program kínálkozó lehetőségeire.
Bízom benne, hogy a 2020-as évben tervezett beruházásaink – amelyek összértéke megközelíti a 200 millió
Ft-ot –, valamint elkészülő terveink a lakosság megelégedésére szolgálnak, továbbra is hozzájárulva az élhető
Rábapatona kialakításához.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Tagtoborzó Közgyűlés!
2020. március 20-án, pénteken 17:00 órakor a
Polgármesteri Hivatalban tartja tagtoborzó közgyűlését az újjáalakult Rábapatonai Önkéntes Tűzoltó
Egyesület.
Várunk minden olyan rábapatonai lakos jelentkezését, aki aktívan akar tenni települése, lakókörnyezete megóvásáért egy kötött szervezeti formájú, 130
éves múlttal rendelkező egyesület tagjaként.
Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!
Rábapatona ÖTE elnöksége
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Képviselő-testültének MUNKATERVE
2020. 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
2020.01.29.

1.
2.

2020.02.12.

1.

2020.02.26.

1.

2.

3.

augusztus

4.
2020.03.25.

1.
2.
3.

Szivarock

4.

szeptember
11

"Mária , hozzád száll imánk" zenés
elmélkedés

19

Kistérségi Nyugdíjas Találkozó

22

AUTÓMENTES NAP

IKSZT

október
23
30/31

OKTÓBER 23-i MEGEMLÉKEZÉS
Töklámpások estéje

Polgármesteri Hivatal

ADVENT 1. VASÁRNAP

IKSZT

Önkormányzat

november
29
december
6

6]Ħ]0iULDV]RERU

Kajos Dalkör

5.

Nyugdíjasok Baráti Köre

6.

Önkormányzat

6.
Önkormányzat
IKSZT

ADVENT 2. VASÁRNAP-Mikulás

IKSZT

Önkormányzat

13
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Király Péter-Rettegi Zsolt: Jöjj el Betlehem,
Római katolikus templom
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Bizottsági
állásfoglalás

A polgármester 2020. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
Előadó. Molnár-Nagy Béla polgármester
A Rábapatonai Katica Óvoda nyári zárva tartási idejének
meghatározása
Előadó: Bukta Zoltánné óvodavezető
Az önkormányzat 2020. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
Az önkormányzat 2020. évi költségvetési rendeletének
megalkotása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
Rábapatona Község Önkormányzata 2020. évi közbeszerzési
tervének elfogadása
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
Civil szervezetek beszámolója a 2019. évi tevékenységükről,
2020. évi terveik ismertetése
Előadó: Civil szervezetek képviselői
Civil szervezeti pályázat kiírása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
Tájékoztató a 2019. II. félévi előirányzat módosításokról
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
A 2019. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
A „Jószív” Temetkezési Kft. tájékoztatója a köztemető
állapotáról
Előadó: „Jószív” Temetkezési Kft. képviselője
Az Önkormányzat Szociális Szolgáltatástervezési
Koncepciójának felülvizsgálata
Az Önkormányzati Szociális étkeztetés szakmai programjának
felülvizsgálata
A civil szervezetek önkormányzati támogatásra benyújtott
pályázatainak elbírálása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
Étkezés térítési díjak nyersanyagnormáinak felülvizsgálata
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
A 2019. 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
2019. évről
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
Igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
Közmeghallgatás előkészítése
Á

Pénzügyi- és
Településstratégiai
Pénzügyi- és
Településstratégiai
Szociálpolitikai és
Ügyrendi

Pénzügyi- és
Településstratégiai
Pénzügyi- és
Településstratégiai
Pénzügyi- és
Településstratégiai
Pénzügyi- és
Településstratégiai
Szociálpolitikai és
Ügyrendi
Szociálpolitikai és
Ügyrendi
Pénzügyi- és
Településstratégiai
Pénzügyi- és
Településstratégiai
Pénzügyi- és
Településstratégiai
Pénzügyi- és
Településstratégiai
Szociálpolitikai és
Ügyrendi
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2020.05.27.

2020.06.24.
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2020.09.09.
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2020.11.25.
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4.
2020.12.09.
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KÖZMEGHALLGATÁS
Kitüntetési javaslatok elbírálása.
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester

A képviselő-testület rendeleteinek felülvizsgálata
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
A Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata
A Rábapatonai Katica Óvodában a gyermekcsoportok
számának és létszámának meghatározása
Előadó: Bukta Zoltánné óvodavezető
Tájékoztató a 2020. I. félévi előirányzat módosításokról
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
Az önkormányzat 2020. évi költségvetését megállapító
rendelet módosítása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
A Katica Óvoda vezetőjének beszámolója a 2019/2020-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
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 2021. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester

A Magyar Falu Program éve
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Pénzügyi- és
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Településstratégiai
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Pénzügyi- és
Településstratégiai
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Településstratégiai
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Településstratégiai
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Településstratégiai
Pénzügyi- és
Településstratégiai

Pénzügyi- és
Településstratégiai
Szociálpolitikai és
Ügyrendi

A 2021. évre szóló belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2020. 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, 2019. december 3. napján
Molnár-Nagy Béla polgármester
Záradék:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2019. évi munkatervét a 88/2019.(XII.11.) határozatával elfogadta.
Kelt: Rábapatonán, 2019. január 6.
dr. Németh Balázs jegyző
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Az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének rövid ismertetése
A Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény- a továbbiakban költségvetési
törvény -, valamint a kormányzati tervezési irányelvek figyelembevételével elkészítettük Rábapatona Község
Önkormányzatának 2020. évi költségvetési tervezetét, melyet az alábbiak szerint ismertetnék a tisztelt lakossággal:
BEVEZETŐ
A részletes pénzügyi tervezés előkészítő munkái intézményi
szinten már 2019. december hónapban elindultak.
Első lépésben felmérésre kerültek a 2020. évi állami támogatást megalapozó mutatószámok, mind az önkormányzat, mind
az önkormányzati intézmények létszámai vonatkozásában, mely
az Óvoda esetében a nagyobb gyermeklétszám miatt növekedést
mutat. A tervezés időszaka alatt folyamatos egyeztetések zajlottak
az intézmények vezetőivel.
A tervezés során a Magyar Közlönyben több jogszabály, illetve
jogszabályok módosítása jelent meg, mely döntések, rendelkezések a 2020. évi tervszámokat, illetve az elfogadásra kerülő költségvetési rendelet végrehajtását befolyásoló tényezők.
Többek között a 2020. évi tervezés során ﬁgyelembe vett törvények és rendelkezések, a 2019. évi LXXI. 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 2020. évi megállapításáról szóló 367/2019.
(XII.30.) Korm. rendelet; - mely a 2020. évi béreket is szabályozta.
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- - 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 2020. évi személyi juttatások és járulékok tervezésénél ﬁgyelembe vettük a 2020. évi minimálbér és elvárt bérminimum
mértékét. 2020. január 1-jétől a minimálbér mértéke bruttó 161
ezer Ft/hó, illetve a középfokú iskolai végzettséghez, vagy szakképzettséghez kötött munkakör betöltése esetén az elvárt bérminimum
bruttó 210.600 ezer Ft/hó. Az SZJA mértéke 15% maradt, a szociális hozzájárulást 17,5%-kal terveztük, tekintettel arra, hogy
nem ismert az év közbeni csökkentés pontos dátuma.
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 ter-

vezés 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.

I.)

BEVÉTELEK

A források tervezése a költségvetési törvény alapján került öszszeállításra.
A bevételek jogcímenkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja (adatok ezer Ft-ban).

Megnevezés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
(B111)

2020. évi
eredeti előirányzat
50.800

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
(B112)

50.489

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
(B113)

24.766

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
(B114)

3.275

Működési célú költségvetési támogatások –
kiegészítő támogatások

-

Önkormányzatok működési
támogatásai (=01+…+06)
(B11)
Egyéb működési célú támogatások
bevételei államháztartáson belülről
(=33+…+42)
(B16) (Közfog és
Védőnő)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről
(=07+...+10+21+32)
(B1)
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás (egyéb támogatás)

129.330
7.350

136.680

62.086
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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 (beleértve
a kiadott ingatlanok bérleti díját és a
mezőőri járulékot is)
Ellátási díjak (B405)
Kiszámlázott ÁFA (B406)

8.000

Működési célú támogatás értékű bevételek

55.000

Itt kerül betervezésre a Polgármesteri Hivatal és a Katica Óvoda működési támogatása egyebek közt.
Közhatalmi bevételek

10.000
-

73.000

7.707

5.168
1.395

Működési bevétel (B4)

14.270

Ingatlanok értékesítése (B52) (Naperőmű park és a 86/39 hrsz. II. vételárrészlete)
Felhalmozási Bevételek (B5)

79.000

Hitel kölcsön felvétel államháztartáson kívülről B811
Maradvány igénybevétele B813
Betétek megszűnése B817
Bevételek mindösszesen

79.000
72.457
437.493

Jelentősebb eltérések bemutatása a tavalyi tervhez viszonyítva:
Állami támogatások:
Az állami támogatások mértéke eredeti előirányzat minimálisan növekedett 2020-ra. 2019-ban 129.060 e Ft volt az állami
támogatás, míg idén az állami támogatás tervezett normatív értéke 129.329 e Ft összegben került meghatározásra.
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 hatott,
több esetben a feladatellátás gesztor önkormányzathoz vagy
társuláshoz irányult, (hulladékgazdálkodás, szociális ügyek stb.)
mindamellett, hogy a magasabb adóerő-képességgel rendelkező
település önkormányzatok csökkentett mértékű állami
támogatásban részesülnek.
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Elnyert pályázatok:
Eredeti előirányzatban pályázattal egy esetben számoltunk, a TOP-2.1.3-15-GM-2016-0001 sz. „Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Rábapatonán” c. pályázat
kapcsán. Az elnyert támogatás összege 54,5 Millió forint. Ezen összeg egy elkülönített alszámlán kerül majd
vezetésre, az önkormányzat költségvetésében megjelenik. Idén a pályázat végrehajtása és az építési munkálatok is meg fognak valósulni, melyhez nagy mértékű
önkormányzati önerő szükséges.

I.)

A közhatalmi bevételek tervezésénél ﬁgyelembe vettük a 2020.
évi tényleges teljesítéseket, illetve a 2019. év során bekövetkezett
jogszabályi változásokat. A Képviselő-testület az iparűzési adó
mértékét 1,6%-ban határozta meg 2019. január 1-jétől.)
Az iparűzési adó mértéke növekvő tendenciát mutat, viszont
nem hagyható figyelmen kívül a gazdasági élet és a mezőgazdasági
vállalkozások ingadozásának a hatásai. 2019-ben az eredeti
előirányzat 50 millió Ft volt, mellyel szemben a várható év végi
teljesítés elérte a 64 millió Ft-ot. Javasolt előirányzat 55 millió Ft,
tekintettel a folyamatos gazdasági konjunktúrára. (A 2019. évi
GDP-növekedés várhatóan 4,9%-os volt), valamint arra, hogy a
legnagyobb adóalany növekvő tendenciát mutat be. A gazdasági
társaságok valószínleg meghaladják ezen bevételi tervszámot
tekintettel a társasági adó és más járulékok központi kormányzati
mérséklésének hatására. Az adó esetleges további csökkentésénél
tekintetbe kell venni a bejelentett helyi iparűzési adó-változtatások
hatását, melyek még jogszabály-tervezetként léteznek…
A gépjárműadó vonatkozásában előirányzat módosítás az elmúlt évek viszonylatában került meghatározásra. Javasoljuk a
gépjárműadó előirányzatát – mely a teljes bevétel helyben maradó részének 40%-t jelenti – a tavalyi szinten tartani tavaly 10
millió Ft volt, idei évben is 10 millió került beállításra. A gépjármű-adó teljes egészében elegendő az útfelújításhoz felvett hitel
tőketörlesztésére, így Rábapatona azon önkormányzatok közé
tartozik, akik a befolyt gépjárműadót ténylegesen az úthálózat
fenntartására fordítja.
A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a tavalyi
tervezett összeggel kalkuláltunk, mely beszedése sikeres volt.
A mezőőri járulék – adózási rendszerbe történő - bevezetése,
mely kapcsán évről-évre ténylegesen 2,5 millió forint folyt be,
emelés szükséges. Az emelés indokai a bevezetés óta relevánsan
megnövekedett építőipari költségek (anyag és munkadíj),
valamint a minimálbér emelkedése. Tárgyévben az önkormányzat
már a korábbi mérték alapján kiszabható mezőőri járulék teljes
összegét ráfordította a külterületi utakra.
Kiemelt főbb adónemek eredeti előirányzatának összehasonlítása:

2020. évi
javasolt
eredeti
előirányzat ezer
Ft-ban

Felhalmozási bevételek
Pályázati bevételi források

Helyi adók

2019. évi
eredeti
előirányzat ezer
Ft-ban

Iparűzési adó

50000

55000

5000

Magánszemélyek
kommunális adója

8000

8000

0

Gépjármű adó

10000

10000

0

Mezőőri járulék

2500

2500

0

Változás
2019. év
adatához
képest
ezer Ftban

II.)

Helyi klímastratégia megalkotása 7,592 M Ft-egy
környezettudatossági pályázat megvalósítására, mely
keretében elkészül Rábapatona klímastratégiája, mely
2021-től kötelező lesz minden önkormányzat számára.
Önerőt nem igényel.

III.) Magyar Falu Program- Eszközbeszerzés 14.9 M Ft nagyságrendben, erőgép és eszközbeszerzése, önerő nélkül.
IV.) Magyar Falu Program- Útépítés 26,5 M Ft nagyságrendben, a még hátra maradt 4 murvás utca leaszfaltozása fog megtörténni. (Besenyő, Fábián Ferenc, Vasút
és Imre-Dózsa összekötő utca)
V.)

Műfüves labdarúgó pálya TAO-forrásból, bruttó 32,5 M
Ft értékben, melyből 9 M Ft az önkormányzat önereje.
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel
államháztartáson kívülről
Eredeti előirányzatban nem tervezünk bevételt ezen a soron.
Finanszírozási bevételek

A költségvetési egyensúly megtartása érdekében, a konszolidáció, az átgondolt gazdálkodás, a sikeres pályázati munka
és az ingatlanértékesítés révén keletkezett jelentős (pénzmaradvány összege 2020. január 1-jén 71.852 e Ft) pénzmaradvány
felhasználása az idei fejlesztési-pályázati célok megvalósításához
szükséges, mivel mind a csapadékvíz-pályázat végrehajtásához –
megépítéséhez- várhatóan 51.000.000 önerőt kell biztosítani az
Önkormányzatnak.

Hitelek
Az Önkormányzat 2017. év során hitel felvételét határozta el
a 17/2017. (II.28.)1 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, melyből Rábapatona történetének legnagyobb beruházása valósult meg útfelújítás tárgyában. A hitel tőketörlesztése – tárgyévbe0n is – 10 M forint költséget jelent, továbbá tervezni kellett a kamat összegével is. Tervezett
kamatösszeg: 3.000.000 Ft (Pontos kamatösszeg a törlesztőösszeg
kiﬁzetésének dátuma napján tudható. 2020-ban továbbra is 2
törlesztő részlet terheli a költségvetést. 2019-ben is minden
törlesztő részletét pontosan teljesítette az Önkormányzat, így a
hitel jelenlegi tőkeösszege: 133.950.000 Ft jelenleg.)
1 A jkv megtekinthető itt: http://rabapatona.hu/component/jdownloads/
send/144-0228/2000-jkv20170228

II.) KIADÁSOK
Az Önkormányzat a 2020. évi költségvetésének kiadási előirányzatait az előterjesztés bevezető részében meghatározott jogszabályoknak megfelelően állítottuk össze.
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 2020. 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.
2020. évben továbbra sem az Önkormányzat költségvetésében
jelenik meg a Téti Kistérségi Társulási által fenntartott intézmények állami támogatása, azonban átadásra kerül a működési hiány célszerinti felhasználásra, ennek tervezett összege: 1.000 e Ft,
valamint a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási társulás felé
működési hozzájárulásaként 770 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. (A
béremeléseknél ﬁgyelembe vettük a megye legnagyobb munkáltatója
által bevezetett legkisebb minimálbér 270.000 Ft összegét is.)
A tavaly beadásra került BM-pályázat, melynek eredményeként 5.760.000 plusz forrással számolhatott el az Önkormányzat
a Polgármesteri Hivatal tekintetében, ezen plusz összeg 2020-ban
beépítésre került az állami normatív ﬁnanszírozásába. A pályázat feltételeként 46.380 Ft-os illetmény alap került bevezetésre a
Polgármesteri Hivatal köztisztiviselői vonatkozásában, melyről a
testület döntött a 2/2019. sz. KT-i határozatával és az idén hozott
2/2020.(I.30.) önkormányzati rendeletével fenntartotta a 46.380
Ft-os illetményalapot.
Az Óvoda személyi költségvetésében idén jelentős tétel 2 fő
jubileumi jutalma. A bérek tervezésekor tekintetbe vettük a pedagógus életpálya-modell előírásait.
Járulékok
Korábbi jogszabály alapján a szociális hozzájárulási adó mértéke – 17,5% -ra csökkent, melynek további csökkentése várható
tárgyév júliusában vagy októberében. A személyi juttatások struktúrájának változása miatt, viszont a járulék előirányzata is növekedett. Az egyéb béren kívüli juttatások éves mértéke a bruttó
200 ezer Ft-ot nem haladja meg. A CAFETERIA-rendszerben
megszűnt több juttatás kedvezményes adókulcsa, ezért egységeÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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sen a „Szép-kártya” juttatás került betervezésre minden dolgozó
vonatkozásában.
Hátrányosan érinti az Önkormányzatokat, hogy az Önkormányzatok nem részesülhetnek az ún. „Munkahelyvédelmi terv”
által nyújtott szociális hozzájárulási adó kedvezményből. A 2020ban tervezett és beígért járulék csökkentés (17,5%-ról 15,5%-ra)
mértékét nem tudtuk betervezni, mivel bizonytalansági tényező
az, hogy nem ismerjük a bevezetés dátumát
Dologi kiadások
Dologi kiadások vonatkozásában összességében a 2019. évi
szint került meghatározásra, ﬁgyelembe véve a tavalyi évi teljesítéseket, fenntartási költségek módosulását. Jelentős növekmény
nem állt be, tekintettel a folyamatos energetikai beruházásokra és
a közműdíjak hatósági árazás által történő befagyasztására.
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 az Óvoda épülete még elmaradt helyiségeinek festése. A korábbi évek során
megvalósult az épület valamennyi nyílászáróinak cseréje, a külső
hőszigetelése, új kazán és kémény épült, valamint sószoba került
kialakításra, így az épület modern, a XXI. századi elvárásoknak
megfelelő körülményeket tesz lehetővé az óvodai-nevelői munka
elvégzéséhez.
A személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások előirányzatát
tekintve az intézmények önkormányzati ﬁnanszírozása a következő
módon alakult (adatok ezer Ft-ban):
Intézmények

2019. évi tervezett és
2020. évi
tényleges önkormánytervezett
zati ﬁnanszírozás
önkormányzati
finanszírozás

Katica Óvoda

65.525 (tervezett)
58.995 (tényleges)

61.057

Polgármesteri
Hivatal

42.235 (tervezett)
41.300 (tényleges)

44.175

Az önkormányzati ﬁnanszírozás = intézményi kiadások–
egyéb intézményi bevétel, támogatás.
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)
Ezen a jogcímen jelennek meg a pályázó civil szervezetek támogatásai 3.000.000 Ft-os nagyságrendben (szakfeladat száma:
084031), mely összeg növelésre került a tavalyi testületi ülésen
tett ígéret alapján.
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Társadalom és szociálpolitikai juttatások

Ifjúsági egészségügy

A társadalom és szociálpolitikai juttatások tervezésénél ﬁgyelembe vettük a jogszabályi változásokat, illetve az Önkormányzat
helyi szociális rendeletét. A teljes előirányzat összege 8.994 e Ft
volumenben került megállapításra, 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 Bölcsőde esetében az elmúlt évek minimálbér növekedése miatt továbbra is várható, hogy továbbra is kell valamekkora hozzájárulást ﬁzetni a Téti Kistérség felé, ezért ide 1.000.000
Ft-os kiadást terveztünk, valamint arra, hogy 910.000 Ft/gyermek/év-re nőtt az állami támogatás összege.
Felhalmozási kiadások

Az iskola egészségügyi feladatok ellátását hatályos és érvényes
„Feladat-ellátási szerződés” alapján végzi az EXPERIMENT Kft.
2019. évben iskolaorvosi illetményt nem kell ﬁzetni. Kiadás tervezett összege 150 e Ft

A felhalmozási kiadásokat részletesen és szakfeladatonként bemutatja az előterjesztés melléklete.
A felhalmozási kiadások szintje az előző évekhez képest újra
magas összeget mutat ez évi előirányzat vonatkozásában. Az idei
fejlesztések tervezett költségvetése 160.000.000 Ft lesz. 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 nem számol.

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, melyről
a Testület a 62/2019.(X.29.) 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 (K337)
A Falunap és egyéb rendezvények támogatása jelenik meg
5.000.000 Ft volumenben.
Kiemelt önkormányzati rendezvények vonatkozásában az
Önkormányzat az alábbi rendezvényeket támogatja, amelyek
költségvetési támogatással bírnak:

-

Majális
Falunap – 4.000.000
Augusztus 20-a
Adventi Fesztivál
Védőnői szolgálat

A védőnői Szolgálatot egy állandó heti 40 órás közalkalmazott alkalmazásával látjuk el. Tervezett kiadási oldala: 7.274 e
Ft, melyhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (korábbi OEP)
támogatására jogosult az Önkormányzat 7.350 e Ft nagyságrendben.

Védelmi igazgatás, polgári védelem
A szakterülethez tartozó dologi kiadások a 2019. évi előirányzat alapulvételével tervezettek.

1. Intézmény-rendszer
A köznevelési intézmény – Rábapatonai Katica Óvoda - működtetésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket Rábapatona
Község Önkormányzata gyakorolja. Ennek megfelelően a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos költségvetése
beépültek az ő költségvetésébe. Az Óvodát érintő legnagyobb
fejlesztés az Óvoda festése, várható bekerülési értéke: 850 e Ft.
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.
A Bölcsőde által használt épületrész az önkormányzat tulajdona, mely vonatkozásában az épületrész parkettájának felújítása és
festése időszerűvé vált, ezen felújítási-karbantartási munkálatok
tervezett költsége 1.000 e Ft.
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.

2. 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 hatáskört a Szociálpolitikai Bizottság és a
polgármester gyakorolja osztottan.
A fentiek alapján a szociális kiadások mértékét az alábbiak szerint határoztuk meg a 2020. évi tervben: - 2.500 e Ft összegben
települési támogatás formájában, tekintettel az előző év során felhasznált összegekre.

3. Önkormányzati fejlesztések (az érintett és
fejleszteni kívánt szakfeladat tartalmi részletezése
a teljesség igénye nélkül)
1. Köztemető szakfeladat:

2. Város és községgazdálkodás szakfeladat:
Az általános működési költségek kiadásai kerültek betervezésre.
3. Közutak, hidak fenntartása
Csapadékvíz elvezetés kiépítése: bruttó 100.000.000 Ft
összegben terveztünk be vízelvezető árkok építését és felújítását, melyből 54.500 e Ft az elnyert állami támogatás, továbbá
51.000 e Ft a pályázatban tervezett önerő az építőipari áremelkedés kalkulációja és növekedése miatt az idei költségvetés terhére.
A pályázat összegéből szükséges soft elemekre is költeni. (tervezés,
menedzsment, közbeszerzés, nyilvánosság, műszaki ellenőrzés)
Útépítés 4 utca vonatkozásában: 26.500.000 Ft
4. Zöldfelületek felújítása, virágosítás:
Ide terveztük az árkok tisztítását, parkosítást, a zöldfelületek
gondozását külső vállalkozóval, valamint fásítást és virágosítást
bruttó 5000 e Ft értékben.
Erőgép beszerzése 14.930 e Ft vonatkozásában
4.

Műfüves labdarúgó pálya építése

Az Önkormányzat a Rábapatonai BSE Sportegyesülettel
együttműködve beadott egy TAO-pályázatot, műfüves labdarúgó pálya felépítése érdekében, melyet az MLSZ támogatott
32.000.000 Ft nagyságrendben.
Ennek a pályázatnak a 9.500.000 forintnyi önerejét, az Önkormányzat saját önereje biztosítja, melyből 9.000.000 Ft terheli
az idei költségvetést.
5.

Általános tartalék 46.176 e Ft Ide kerültek betervezésre
az egyéb bevételek, melyek nem kerülnek felhasználásra
a fejlesztések során (telek eladás, naperőmű park bevétele).
Itt kerültek betervezésre apróbb felújítások elvégzése.
Ezen munkálatok elvégzését nem lehet pontosan ütemezni az építőipari kapacitások véges rendelkezésre
állása miatt.
Dr. Németh Balázs
jegyző

Adómérték megállapítása
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete
78/2019.(XI-27.) határozatával
döntött arról, hogy a 2020. adóévre változatlan
mértékben állapítja meg a kommunális adó és a helyi
iparűzési adó mértékét.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Temető esetében 50 e rezsi kiadás lett betervezve.
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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Népmozgalmi adatok

A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatokról

Rábapatona
2019. január 1-től 2019. december 31-ig

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 73/2019.(X.6.) határozatával elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat az
alábbiak szerint:
„A” típusú pályázatot 18 fő,
nyújtott be –„B” típusú pályázat nem érkezett -, melyből támogatásban részesült
„A” típusú pályázó 18 fő
5.000,- Ft/fő/hó
támogatási összegben.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Rábapatona Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének működése
209. január 1-től 2019. december 31-ig
Képviselő-testületi ülések száma:
Nyilvános:
17
Zárt
3
A képviselő-testület által hozott határozatok száma:
A képviselő-testület által alkotott rendeletek száma:
Ebből:alap rendelet
módosító rendelet

90
16
5
11

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

A polgármester és
a települési-képviselők
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Szociálpolitikai és 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.
Burján László
Szociálpolitikai és Ügyrendi bizottság elnöke
10 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

Születések száma:
Halálozások száma:
Házasságkötések száma:
(a helyi házasságkötő teremben)

30
36
12

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 2020. március
31-ig tehetnek a polgármesternek írásbeli, indoklással ellátott javaslatot.
A kitüntetések adományozására a 2020. augusztus
20-i ünnepség keretében kerül sor.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Értesítés a Rábapatonai
Katica Óvoda
nyári zárva tartásáról

Tél az óvodában 2020
,,..Deres, darás december
Jégen járó január
fagyot fújó február…”
/részlet: Csanádi Imre: Hónapsoroló c. verséből/
Ezek a hónapok minden kisgyermek életét izgalmakkal, várakozással és reméljük, hogy örömmel töltötték el.
A piros ruhás, fehér szakállú Mikulás nagyon messziről érkezett és sok-sok ajándékot hozott a gyerekeknek. A mi ajándékunk
köszönetképpen a közösen tanult dalok, mondókák versek és
rajzok voltak.
Az adventi időszakban nagyon sokat készülődtünk, a nyílt
napokon óvodánkban mindig szívesen látjuk a hozzátartozókat,
akik ilyenkor bepillantást nyerhetnek a mindennapi életűnkből.
Mindencsoportsütöttmézeskalácsot,amitagyerekekszaggattak,díszítettekésaBetlehemesműsorvégénmegkínáltákavendégeketvele.
A Vaskakas bábszínházban a ,,Manógyár” c. karácsonyi előadást
nézték meg középső- és nagycsoportos korú ovisaink.
A CICA-CSOPORTOS gyerekek játszották el Jézus születésének történetét. Bognárné Kálóczi Márta, Laposáné Barta
Katalin és Bognárné Mező Piroska vettek részt a gyerekeknek a
felkészítésében. Meghívott vendégeinkkel együtt nagy örömmel
néztük a gyerekek műsorát.
A karácsonyfához mind a három csoport csillogó szemekkel
indult és boldogságtól ragyogó arccal énekelték a karácsonyi dalokat , mondókákat a verseket.
Kölyök-kresz játékostanítását Gerendai Sándorné Teréz
megkezdte a nagycsoportos gyerekek számára, akikkel majd versenyre is szeretnénk menni.
Macikiállítást tartottunk az otthonról hozott játékokbók és
vidám játékokkal emlékeztünk meg a népi-tavaszt jósló megﬁgyelésről
Farsangi koncertet tartott az óvodánkban Ágoston Anita, aki
már nem először járt itt és mindig vidámságot és varázslatot hoz
magával.
Az ovi farsangon az anyukákkal, apukákkal, nagymamákkal,
nagypapákkal, kistesókkal, vidám dalokkal, tánccal és kikiáltókkal próbáltuk meg elűzni a telet. Reméljük, hogy sikerült!
A farsangi ünnepkörünket a ,,Léghajó bábszínház” Falusi és
városi egér c. előadásával zártuk le.
Bukta Zoltánné
óvodavezető

Értesítés óvodai beiratkozásról
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy az óvodás korú gyermekek beíratása a 2020 /2021-es nevelési évre az alábbi időpontokban lesz az óvodában:
2020. április 21. /kedd/
8.00-13.00 óráig
2020. április 22. /szerda/
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
Rábapatona, 2020. február 28.

Bukta Zoltánné
óvodavezető

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

Adószám: 18984970-1-08
A Rábapatonai Óvodásokért Alapítvány Kuratóriuma
köszöni a támogatást!

Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy Rábapatona Község
Önkormányzatának Képviselő-testülete a 3/2020.(I.29.) határozatával óvodánk nyári zárva tartási idejét az alábbi időpontban
határozta meg:
2020. augusztus 17. – 2020. 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 2020. szeptember 01-én /kedd/ lesz a nyitvatartási rend szerint.
Rábapatona, 2020.február. 07.
Bukta Zoltánné
óvodavezető
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ 11

Advent 2019
Rábapatona Község Önkormányzata 2019-ben már tizennegyedik alkalommal rendezte meg az év egyik legszebb és legmeghittebb ünnepi programsorozatát az IKSZT szervezésében.
Advent első vasárnapján az Integrált Közösségi és Szolgáltató
Tér parkolójában a 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 Patonai Polgárok Egyesülete a gőzölgő forralt borral,
a Besenyő SC Női labdarúgó csapata teával, forró csokival, forralt
borral és zsíros kenyérrel, a Bolero TSE lányai bejglivel, kaláccsal
és édességgel látták vendégül a kilátogatókat. Molnár-Nagy Béla
polgármester úr ünnepi köszöntőjét követően, kezdetét vette a
színpadon a helyi általános iskola diákjainak hangulatos műsora,
melyet a Bolero táncegyüttes fellépése színesített. A műsor után a
Szivarock zenekar a Kajos Dalkör közreműködésével karácsonyi
dalokkal szórakoztatta a közönséget.
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 a helyi Petőﬁ Sándor Általános Iskola jótékonysági kézműves vására és a szülői munkaközösség süteményvására kísérte.
A Tutti Kft. jóvoltából idén is forró csokival kedveskedhettünk a
gyerekeknek.
December 14-én Ifj. Greznár Zoltán és zenekara szórakoztatta
a közönséget, varázsolt ünnepi hangulatot a színpadra. A műsor
után Rábapatona Község Önkormányzata vendégül látta a jelenlévőket, majd a 65. év feletti rábapatonai lakosok átvehették az
önkormányzat karácsonyi támogatását.
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!
Kelemen-Németh Annamária
IKSZT-vezető
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Győrzámolyi Mosolyország Színkör
- kisMacskák

Pilinszky-napi
versenyek

Január 11-én a 20 éve működő győrzámolyi Mosolyország
Színjátszó Kör varázsolta színpadunkra a karminca bál
hangulatát. Elhozták a világsikerű musical híres dalait és a
macskák varázslatos, titokzatos világát, saját feldolgozásban! A
musicaltörténelem egyik leghíresebb darabja 1981 óta a világ
rengeteg országában elképesztő sikerrel, nézők milliói előtt
adták elő és magyarországi bemutatója is már a 35. jubileumát
ünnepelte, így töretlen népszerűségnek örvend itthon is.
Köszönjük szépen Pulai Nikinek, Győrzámoly polgármesterasszonyának és a társulat tagjainak a szép estét!
Kelemen-Németh Annamária
IKSZT-vezető

2019.november 28-án a nyúli iskola meghívására
részt vettünk a Pilinszky-napon rendezett szavalóversenyen és a matematika csapatversenyen. Utóbbin a 7-8.
osztályosok között az Enzsöl Blanka Rozina, Györe
Sára, Molnár Marcell alkotta 7. b osztályosokból álló
csapatunk 3. helyezést ért el. Szavalóink: Barta Evelin
7.b, Nagy Boglárka 7.a, Palócs Boglárka 8. most nem
értek el helyezést.
Molnár Csilla
tanár

Rábapatonai Petőﬁ Sándor
Általános Iskola
Iskolánkban 9 osztályban, nyolc évfolyamon 181 tanuló
tanult az idei tanév első félévében. A tanítási órákon kívül
korrepetálások, szakkörök (robotika, kreatív, vöröskeresztes, természetjáró szakkör, tömegsport foglalkozások) tették
élvezetesebbé az iskolában töltött időt. Ezeken kívül is nagyon sok programot szerveztünk tanulóinknak a szabadidő
hasznos eltöltésére. Többek között elvittük az osztályokat
a Kiskutatók Akadályversenyére a Széchenyi Egyetemre, az alsó tagozatosokat a Vaskakas Bábszínház bérletes
előadásaira. Futott az egész iskola a Magyar Diáksport
Napján. Megrendeztük a hagyományos Patona Kupát.
Kirándultunk ősszel a Bakonyba. Részt vettünk a Kódolás
Hete programsorozatban, voltunk a Győri Könyvszalonban, tartottunk Halloween-party-t, Márton napján játszóházban alkottak a gyerekek. Felelevenítettük a lucázást.
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A nemzeti és egyéb ünnepekre műsorokkal készültünk. Januárban pedig korcsolyázni vittük a gyerekeket.
Számtalan versenyre, vetélkedőre készítettük fel diákjainkat, melyeken sok szép sikert értünk el.
Tschurl Károly úr és a Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány támogatásával ebben a tanévben is nívós előadók
közreműködésével ismerkedhetnek tanulóink a komolyzenével. Az előadásokat helyben nézhetik és hallgathatják
meg a gyerekek.
2020. 02. 28-án megjelentek e 2019. májusi kompetenciamérés eredményei. Az alábbi táblázat jól mutatja, hogy
iskolánk tanulóit sikeresen felkészítettük az országos kompetenciamérésre.
Végezetül szerepeljenek a tanulmányi munkát jellemző
tantárgyi és osztály átlagok.
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Iskolai sportélet

Tantárgyi átlagok 2019/2020. tanév I. félév
Tantárgyak

3.

4.

5.

6.

7.a

7.b

8.

2019/2020.

2018/2019.

Magyar irodalom

4,41

4,67

4,35

4,00

3,58

4,58

4,23

4,26

4,19

Magyar nyelvtan

4,06

4,30

4,42

4,06

3,63

4,21

4,00

4,10

4,07

--

--

4,38

3,31

2,95

4,42

3,73

3,76

4,00

Idegen nyelv: angol

4,47

4,30

4,28

3,44

3,39

4,26

4,00

4,02

4,00

Matematika

4,35

4,33

4,12

2,75

3,05

4,11

3,59

3,76

3,59

Informatika

--

4,70

4,77

3,94

4,05

4,63

4,95

4,51

4,71

Környezetismeret

4,47

4,70

--

--

--

--

--

4,59

4,56

Természetismeret

--

--

4,42

3,63

--

--

--

4,03

3,91

Fizika

--

--

--

--

4,00

4,68

4,09

4,26

3,41

Biológia

--

--

--

--

3,68

4,26

3,91

3,95

4,11

Kémia

--

--

--

--

3,26

4,42

3,82

3,83

3,51

Történelem

Földrajz

--

--

--

--

3,21

4,32

4,18

3,90

4,19

Ének-zene

4,88

5,00

4,92

4,06

3,32

4,79

3,82

4,40

4,57

Vizuális kultúra

4,53

4,74

4,77

4,25

4,37

4,84

4,73

4,60

4,64

Technika, életvitel és gyakorlat

4,94

4,81

4,96

4,13

4,26

4,84

--

4,66

4,91

Testnevelés

5,00

4,89

4,88

4,53

4,47

5,00

4,59

4,77

4,85

--

--

4,50

--

--

--

--

4,50

4,16

Etika / Hit- és erkölcstan

4,94

4,89

4,85

4,75

4,42

5

4,91

4,82

4,77

Osztály/iskola átlaga

4,61

4,67

4,59

3,91

3,71

4,56

4,18

4,26

4,68

4,63

4,12

3,96

4,58

4,11

Hon- és népismeret

Az osztály/iskola előző
félévi átlaga
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Januárban kézilabdázni voltunk a III. korcsoportos lányokkal Öttevényen. A sikeres szereplést követően a Diákolimpia
megyei elődöntőjébe jutott csapatunk, melyre folyamatos a
felkészülés.
Szintén januárban közel 100 tanulóval mentünk a győri
műjégpályára, ahol 2 órán keresztül korcsolyázhattunk.

Tavasszal folytatódnak a szereplések a Diákolimpián, kézilabda és labdarúgás sportágakban. Márciusban Koroncóra és
Győrszemerére kaptunk meghívást, ahol tanulóink különböző
kupákon szerepelhetnek.
Gratulálunk!
Kocsis Rita
tanár

Tisztelt Támogatóink!
Köszönöm, hogy 2019-ben támogatták személyi
jövedelemadójuk 1%-ával a Rábapatonai Iskolásokért
Alapítványt.
Kérem, 2020-ban is támogassák alapítványunkat,
hogy továbbra is támogatni tudjuk a Rábapatonai Petőﬁ Sándor Általános Iskola tanulóit, az iskolában folyó
munkát.

Alapítványunk adószáma:
18989171-1-08
Molnár Csilla
kuratóriumi elnök

4,34
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Kisfaludy-napok Tét
Ebben az évben a tavaszi versenyek sorozatát a téti Kisfaludynapok nyitották meg, ahol szép kis csapattal képviseltettük magunkat. Február 20-án voltak a matematika versenyek, amelyen
az 5. osztályból Györe Hunor és Káposzta Márk, a 7. osztályból
Molnár Marcell és Nagy Boglárka képviselték iskolánkat.
Ezen a napon zajlott az alsós nyelvhelyességi verseny, amelyen
Roncz Petra és Molnár- Nagy Benedek Zoltán 4. osztályos tanuló, és Pekó Ádám és Nagy Ádám 3.osztályos diák vett részt.
Bedők Dalma 4. osztályos tanuló pedig népdaléneklési versenyen
szerepelt.
Február 22-én a versmondó versenyek és a felsős nyelvi játékok voltak.
Az alsó tagozatból a következő tanulók képviselték iskolánkat:
Kerekes Amália és Kertai Jázmin 2. osztályos, Takács Csongor
Olivér, Gyarmati Marcell 3.osztályos, Barta Nóra, Berecz Lilla
4. osztályos tanulók. Takács Csongor Olivér évfolyamában I.
helyezést ért el.
A felső tagozatból Kövecses Dóra, és Tóth Eszter 5. osztályos,
Bári Linda 6. osztályos, Bordos Meredisz Mira 7/B osztályos,
Nagy Boglárka 7/A osztályos, Palócs Boglárka és Bári Nóra 8. osz-

Karácsonyi készülődés

tályos tanulók mutatták meg tehetségüket. A 8. osztályos lányok
megosztott I. díjat kaptak, mivel olyan gyönyörűen mondták a
versüket, hogy a zsűri nem tudott különbséget tenni közöttük.
A nyelvi játékok versenyen az 5-6. osztályos csapatunk a
következő tanulókból állt: Nagy Karolina, Nagy Jázmin és
Tsenikidis Nikolaos. Ők II. helyen végeztek.
A 7-8. osztályos csapatunk: Györe Sára, Enzsöl Blanka és Szabó Luca. Ők III. helyezést értek el.
Gratulálunk a diákoknak és a felkészítő tanároknak a szép
eredményekhez!
Kertainé Bognár Ilona
tanár

Az őszi programok után elkezdtük a karácsonyi készülődéseket. Minden hétfőn összejöttünk karácsonyi díszeket
készíteni, nagyon sok ötlet volt; horgolás, ragasztás, illesztés, szabás stb. Az adventi vásárra sok kisebb-nagyobb tárgy
készült. Minden évben megtartjuk karácsonyi ünnepségünket, így volt ez az idei évben is. Az iskola könyvtárát
díszítettük fel; az asztalokat, fenyőfát. Megjöttek a klubtársak, verssel, karácsonyi énekekkel köszöntöttünk mindenkit, szép délutánt töltöttünk együtt. Még a két ünnep
között az énekkarra várt egy kellemes kedves feladat, évzáró
ünnepségre voltunk hivatalosak Enesére. Januárban tartottunk egy rövid szünetet, január 29-én kezdtük az évet.
Egy szülő-unoka-nagyszülő vetélkedőt szerettünk volna
összehozni, de sajnos érdeklődés hiánya miatt nem sikerült
megtartani.
Király Józsefné
nyugdíjas klubvezető

Tisztelt Sportbarátok,
kedves Szurkolóink!
Kérjük, hogy
személyi jövedelemadójuk
1%-ával
támogassák egyesületünket, a
Rábapatonai Besenyő Sportegyesületet!
Egyesületünk adószáma:
18652293-1-08
Jelenleg a felnőtt és U19-es labdarúgó csapatunk a
megyei II. osztályban szerepel. Női labdarúgó csapatunk a megyei kispályás labdarúgó bajnokságban indul. Nagy hangsúlyt helyezünk az utánpótlás nevelésre,
ezért az óvodás kortól az általános iskola befejezéséig
négy korosztályban (U7, U9, U11, U13) edzhetnek
a gyerekek szakképzett edzőkkel, és versenyezhetnek a
Bozsik program keretében. Az Bozsik programból kimaradt ﬁataloknak az U14-es és az U16-os korosztályú
megyei bajnokságokban indítottunk csapatokat Börcscsel közösen, biztosítva a további sportolási lehetőséget
egyesületünk keretein belül.
Lehetőséget biztosítunk a községben önállóan szerveződő csapatoknak is, hogy a gondozásunkban lévő
sportlétesítmények használatával megfelelő sportolási
lehetőséghez juthassanak.
Egyesületünk minden évben megrendezi a Besenyő
Kupát, 2019-ben már 33. alkalommal. Nyár végén 4.
alkalommal rendeztük meg a kicsiknek szánt Kis Besenyő Kupát. Női csapatunk is rendszeresen tornákkal
örvendezteti meg szurkolóit.
A felajánlásokból befolyt összeget csapataink megfelelő szakmai hátterének biztosítására, rendezvényeink
színvonalának emelésére szeretnénk fordítani.
Támogatásukat a Rábapatonai Besenyő Sportegyesület nevében köszönjük!
Kertai Béla
elnök
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Molnár Ottó
elnök

Nagy Kornél
elnök

Rábapatona Község Önkormányzata tisztelettel
hívja és várja Rábapatona lakosságát az
1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére tartandó
ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSRE
Ideje: 2020. március 15. 10 : 00 óra
Helyszíne: Büszkeségpont - Polgármesteri Hivatal udvara

ÜNNEPI PROGRAM
Ünnepi köszöntőt mond:

Molnár - Nagy Béla polgármester
Közreműködnek:
Kajos Dalkör és a Szivarock zenekar
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK A MEGEMLÉKEZÉSRE!
Molnár – Nagy Béla polgármester

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének hivatalos lapja • ISSN száma: 2062-3836
Kiadó: Rábapatona Község Önkormányzata • Kiadó képviselője: Molnár-Nagy Béla Zoltán
Szerkesztőség vezetője: dr. Németh Balázs
Lapzárta: 2020. március 3. 12.00 óra

