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2018. május 30-án, 1700 órakor megtartandó ülésére
KÖZMEGHALLGATÁS
a. Beszámoló Rábapatona Község Önkormányzatának 2017. évi
tevékenységéről

Önkormányzatunk 2017. évi tevékenységéről szóló beszámolóját településünk pénzügyi
helyzetének bemutatásával kezdem. Rábapatona három fő adóbevételi forrása a kommunális
adó, a gépjárműadó helyben maradó 40%-a, valamint az iparűzési adó. Településünk
működtetésének forrása a központi finanszírozás, valamint adóbevételeink jelentős hányada.
Fejlesztésekre adóbevételeink fennmaradó része áll rendelkezésre, amelyet takarékos
gazdálkodásunk és költséghatékony intézkedéseink által tudunk kiegészíteni.
A 2016-os év, záró pénzmaradványa 41 278 E Ft volt, amely összeggel indultunk a 2017os évben, és amely összeg alapját képezte 2017. évi fejlesztéseinknek.
A 2017-es évben a három fő adóbevételi forrásunkat az alábbiak szerint terveztük, illetve
az alábbiak szerint történt teljesítésük.
Adónem
Eredeti előirányzat
Vagyoni
típusú
adó 8 000 E Ft
(kommunális adó)
Termékek és szolgáltatások 45 000 E Ft
adói (iparűzési adó)
Gépjárműadó
helyben
9000 E Ft
maradó része

Teljesítés
8 152 E Ft
50 128 E Ft
9 674 E Ft

A település működtetése a 2017-es évben zavartalan volt, amelynek fedezetet az állami
finanszírozás és adóbevételeink egy része biztosította.
A lakosság és civil szféra részére, többek között az alábbi támogatásokat biztosítottuk.
Közel 5 000 E Ft-ot a szervezetek és közösségek programjainak és
működésének támogatására pénzbeli és természetbeni támogatás
formájában, valamint települési, önkormányzati rendezvények szervezését,
finanszírozását a közösség csoportjai számára.
Biztosítottuk a falubusz igénybevételét oktatási, egészségügyi célra és civil
szerveződések részére 41 alkalommal.
Megajándékoztuk a település 65 év feletti lakóit év végén több mint 800 E
Ft értékben.
Támogattuk a Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj pályázat kapcsán a
felsőoktatásban tanuló rábapatonai fiatalokat, több mint 1 000 E Ft
összeggel.

Több mint 100 erdei m3 tűzifa biztosítottunk a rászorulók részére állami és
saját forrásból.
Települési támogatás biztosítottunk, több mint 1 000 E Ft értékben.
A 2017-es évben az alábbi pályázati lehetőségeket sikerült kihasználnunk és
megvalósítanunk, valamint az alábbi önerős fejlesztéseket, beruházásokat valósítottuk meg.
Március 15-én átadásra került a Közép- és Kelet-európai Történelem és
Társadalom Kutatásáért Közalapítvány támogatásával, az 1956-os
forradalom és szabadságharc emlékére létrehozott Büszkeségpont. Az
emlékmű 4.000 E Ft pályázati támogatásból valósult meg.
A fenti Közalapítvány támogatásával, a Magyar Hősök Emléknapja
alkalmából Önkormányzatunk megjelentette Burján Imre: Szemelvények
Rábapatona múltjából című tanulmánykötetét.
2017 év tavaszán civil kezdeményezésre, önkormányzati koordinálással egy
életmentő defibrillátor készülék beszerzése valósult meg, valamint az Óvoda
épületében egy sószoba került kialakításra. A beruházások összértéke
megközelítette a 2 000 E Ft-ot.
Az év első felében 1 500 E Ft értékű beruházás keretében, egy elhanyagolt,
külterületi fontos összekötő utat, az ún. Madarasi utat is közlekedésre
alkalmassá tettük, amely a település északi külterületeinek
megközelíthetősége szempontjából fontos útszakasz.
Szeptemberben, az AUDI Önkéntes Nap keretében került sor egy
kihasználatlan, csak részben kialakított zöldterület parkosítására.
Az év folyamán az óvodában, valamint a temető területén balesetveszélyes,
elhasználódott kerítések cseréjére került sor, elvégeztük az IKSZT
nagytermének világítás korszerűsítését, valamint elkezdődött a korábbi
tűzoltószertár felújítása is. Az Árpád és Deák utcákban új, aszfalt burkolatú
járda kerül kialakításra. A beruházások összértéke meghaladta a 10 000 E
Ft-ot.
6 000 E Ft összegű támogatást nyert önkormányzatunk az ASP központhoz
való csatlakozás kialakítása során végzett informatikai fejlesztésekre,
amelynek megvalósítása megtörtént.
A 2017-es évben is sikerült településünkön értékteremtő beruházásokat
megvalósítanunk, amelyeknek értéke meghaladta a 20 000 E Ft-ot.

b. Tájékoztató a 2018. évi tervekről az elfogadott költségvetés tükrében.

2018. évben költségvetésünket igyekeztünk úgy összeállítani, hogy kötelezően ellátott
feladatainkon túl ismét jelentős fejlesztéseket tudjunk megvalósítani önerőből és pályázati
lehetőségek révén.
Ebben az évben három jelentős fejlesztést terveztünk, amelyek megvalósítása és
előkészítése jelenleg is folyamatban van.
Legnagyobb beruházásunk, a település belterületi úthálózatának szinte teljes körű felújítása,
amely keretében 16 útszakasz kap új aszfalburkolatot. A 201.270 E Ft értékű beruházást
150 000 E Ft állami hozzájárulással felvett hitelből és önerő felhasználásával valósítja meg
Önkormányzatunk. A beruházás befejezésének határideje 2018. június 30.
A TOP-3.1.1-15 pályázati forrás révén, a 2017-es évben 51.187 E Ft pályázati támogatásban
részesült településünk, a Rákóczi utcában az óvodát a faluközponttal összekötő kerékpárút
létesítése tárgyában. A kivitelezésre várhatóan ez év őszén kerül sor. Egy lakossági fórum
keretében már ismertettük az elképzeléseket, a konkrét tervek ismertetésére egy ismételt
lakossági fórum keretében kerül majd sor.
Egy sikeres pályázat révén, a tavasz folyamán elkezdődött az új sportöltöző megépítése. Az
elnyert 17 519 E Ft összegű támogatást önkormányzatunk 7 508 E Ft önerővel egészíti ki,
amelynek révén az öltöző megépítése mellett megtörtént már a centerpálya felújítása, valamint
egy pályakarbantartó eszköz beszerzése is.
A 2017-es évet egy sikeres pályázattal zártuk. A Széchenyi út járdafelújítására beadott
pályázatunk 12 741 E Ft támogatásban részesült, amelyet 2 248 E Ft összeggel kell
kiegészítenie településünknek. A járda megépítésére várhatóan 2019. év tavaszán kerül sor.
A fenti már megkezdett beruházásokon túl, több mint 8 000 E Ft összegű kisebb fejlesztést
terveztünk megvalósítani az év folyamán, amelyek közül már elkészült az Egészségház és a
Polgármesteri Hivatal világítás korszerűsítése, valamint folyamatban vannak külterületi fő
közlekedési utak felújításai.
Úgy gondolom, hogy 2018. évi fejlesztéseink olyan értékteremtő beruházások lesznek
településünkön, amelyek óriási léptékű pozitív változásokat hoznak a Rábapatonán élők
mindennapjaiba, hozzájárulva egy dinamikusan fejlődő, élhetőbb település kialakításához.
c. Kérdések, hozzászólások

Rábapatona, 2018. május 30.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

