XII. évf. 2015. II. szám

Kedves Rábapatonaiak!
Tisztelettel köszöntöm Önöket 2015 év májusának végén.
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2/2015. (II.26) számú önkormányzati rendeletének megalkotásával elfogadta az önkormányzat 2015. évi
költségvetését. A költségvetésben tervezett beruházásokkal
kapcsolatban engedjék meg, hogy néhány gondolatot megosszak Önökkel Rábapatona Község Önkormányzatának
idei évi terveiről.
Nagyon fontos megjegyeznem, hogy településünk alpolgármestere és képviselői, tiszteletdíjukról a korábbi képviselőtestületekhez hasonlóan lemondtak, azonban nem képeztek
önálló, személyes képviselői keretet, hanem mindannyian a
költségvetési tartalékban hagyták esetleges illetményük összegét a közös települési célok megvalósítása érdekében.
Kiemelt feladatnak tekintjük a közbiztonsági helyzet
javítását Rábapatonán, amelynek első lépéseként az idei
évben térfigyelő kamerarendszer kerül kiépítésre a településen. A beruházáshoz szükséges anyagi forrás egy kisebb
része pályázati forrás, nagyobb része azonban önerő a település költségvetéséből. A térfigyelő kamerarendszer kiépítésével párhuzamosan a Rábapatonai Polgárőr Egyesületet
támogatva, terepjáró gépkocsi beszerzésére pályázat került
beadásra. Közös célunk a mezőőri szolgálat felállítása,
amely segítséget, megoldást jelenthet a termény- és falopások visszaszorításában, a külterületeken folyamatosan és
egyre nagyobb számban keletkezett illegális hulladéklerakók felszámolásában, illetve kialakulásuk meggátolásában,
de a külterületi utak állagának, használhatóságának biztosításában is.
Az M85 számú főút átadásával párhuzamosan több kilométer jó minőségű, részben murvás külterületi út kerül
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átadásra településünk részére, amelyek megóvása közös célunk Rábapatona földhasználóival együtt.
Az elmúlt hetekben került sor a szilárd burkolatú utak
kátyúzására a településen, amelyet a murvás utak javítása követ. A belterületi utak állagmegóvása érdekében tervezzük az
útpadkák megfelelő kialakítását, amely jelentősen hozzájárulhat az utak élettartamának meghosszabbodásához.
Közintézményeink esetében célunk az energia-hatékonyság növelése, amely érdekében lehetőségeinkhez mérten kívánjuk kihasználni az adódó pályázati lehetőségeket,
ezért több pályázat is benyújtásra került.
A költséghatékonysági intézkedéseink alapja a feleslegesnek ítélt kiadások csökkentése, megszüntetése, valamint intézményeink működésének racionalizálása, amelyet
a 2015-ös év kiemelt feladatának tekintünk. A kiadások
csökkentése mellett a bevételeink növelésére is nagy hangsúlyt fektetünk a település szempontjából pozitív adómorál
kialakításával, a pályázati lehetőségek maximális kihasználásával, valamint a település lehetőségeiből adódó beruházások előkészítésével.
A sikeres közös jövőnkben bízva,
Tisztelettel:
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Tisztelt Rábapatonaiak!
Tisztelettel és szeretettel várom Önöket
2015. május 31-én 10:00 órakor
a temető melletti II. világháborús emlékműnél,
a Magyar Hősök Emlékünnepén
tartandó megemlékezésen. A koszorúzást követően
a megemlékezés az I. világháborús emlékműnél
folytatódik a templomkertben.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Tisztelt Rábapatonai lakosság!
Engedjék meg, hogy bemutatkozzam Önöknek, tekintettel arra, hogy Molnár-Nagy Béla polgármester úr engem
bízott meg 2015. április 20-ával a jegyzői teendők ellátásával Rábapatona község Önkormányzatánál:
A nevem Dr. Németh Balázs, Szekszárdon születtem
1983. május 16-án. A középiskola elvégzése után 2001-ben
felvételiztem az Eötvös Loránd Tudományegyetem Állam
és Jogtudományi Karának Győri Tagozatára. Az egyetem
elvégzését követően Győrben kívántam folytatni az életem,
2009 ősze óta vagyok győri lakos. Végzettségemet tekintve
jogász vagyok, azonban igyekszem további tanulmányokat
is folytatni, tovább képezni önmagam, ennek keretében elvégeztem az Anyakönyvi tanfolyamot is.
Első munkahelyemen, a Győr-Moson-Sopron Megyei
Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Felügyelőségén 2008
nyarán kezdtem el dolgozni, majd fentiekben végzett tevékenységemet akkori munkahelyem vezetése is akceptálta, ezért 2010 augusztusában azzal a megtisztelő feladattal
bíztak meg, hogy én lássam el a fogyasztóvédelmi hatóság
Győri jogi osztályvezetőjének helyettesítését, így tapasztalatot szereztem a vezetés terén is. 2011-ben azonban úgy
éreztem, hogy többre vagyok hivatott, ezért megpályáztam
a Pázmándfalu-Nyalka-Táp Községek Körjegyzőségének
Jegyzői állását, és 2011. április 15-én az a megtiszteltetés
ért, hogy kineveztek a fenti körjegyzőség jegyzőjévé.
A következő soraimban szeretném összefoglalni az elmúlt 4 év során elvégzett jegyzői munkásságom tapasztalatait, mely tapasztalatokat a Rábapatonai Polgármesteri
Hivatala élén is szeretnék kamatoztatni a község fejlesztése
érdekében:
Vezetésemmel több ízben sikeres pályázatok valósultak
meg, mely projektek menedzselésében aktívan részt vettem,
több esetben megírásukat is felvállalva. A jegyző szerepe
átalakulásban van a jogszabályi környezet folyamatos megváltozása, valamint a különböző hatáskörelvonások miatt,
ezért a második legfontosabb feladatomnak a folyamatos
pályázatfigyelést és a pályázati lehetőségek kiaknázását tartom a törvényességi szempontok érvényre juttatása után.
Jegyzőként mindig igyekeztem és igyekezni is fogok a
helyi érdekek akceptálását tiszteletben tartva eljárni, azonban betartva az összes jogszabályi előírást, mely sosem vezetett konfliktushoz. A segélyezési rendszerben igyekszem
kiszűrni és elejét venni az esetleges visszásságoknak és vis�szaéléseknek.
Hitvallásom, hogy erős alapra lehet stabil várat építeni,
ezért a legkardinálisabban a helyi adók kivetését és pontos
beszedését követtem figyelemmel, mely eredményeképpen több évben adócsúcsot értek el az Önkormányzatok.
Jegyzőként a helyi adók igazságos és arányos rendszerében
látom egy település jövőjét az egyre koncentráltabb és szűkebb állami finanszírozási rendszer mellett.
Innovatív és kreatív Hivatalt szeretnék működtetni, melyet remélhetőleg Rábapatonán végzett munkásságomban
is el tudok érni az elmúlt egy hónapban megtapasztalt és
meglévő, kiváló szakmai nívó fenntartása mellett. Az el2
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múlt 3 év folyamatos, az Önkormányzati rendszert érintő
különösen releváns mennyiségű változását igyekeztem a
legjobb tudásom és képességeim alapján követni, részt vettem a Járási és az új Közoktatási rendszer felállításával járó
helyi tárgyalásokon, mely egyeztetési folyamatokban mindig a helyi érdekeket és a helyi munkatársak biztonságát
védtem. A vitás kérdésekben a mediációs eljárás sikerében
hiszek, bízva abban, hogy az adott szónak és a békés megállapodásnak nagyobb ereje van, mint a szigorú hatósági
szónak.
A következőkben felvázolnám, hogy milyen elvek mentén szeretném végezni jegyzői munkámat.
Kiemelten fontosnak tartom, hogy az ügyfélfogadás demokratikusan megvalósuljon, a továbbiakban is szeretném
biztosítani a helyi ügyfelek számára, hogy az őket érintő
helyben ellátandó államigazgatási ügycsoportokat helyben
el tudják érni, mivel az igazgatott és igazgatást végző közötti távolság csökkentése az ügyfélbarát közigazgatás alapeleme.
Nagy hangsúlyt szeretnék fektetni arra, hogy az Önkormányzat által működtetett közoktatási intézmények továbbra is fennmaradjanak, a működésükhöz szükséges minden
lehetséges anyagi és emberi segítséget megkapjanak, mert
hiszem, hogy egy településszerkezet hosszabb távon akkor
maradhat fent, és akkor őrzi meg lakosságmegtartó képességét, ha képes alternatívát nyújtani a helyben élők számára a
nagyváros elszívó effektusával szemben. Jegyzőként az egyik
alapfeladatomnak tekintem a község oktatási-nevelési intézményeinek fejlesztését és színvonalas fenntartását, megfelelően együttműködve a helyi tankerülettel.
Tudomásom van arról, hogy több kulturális egyesület is
működik az Önkormányzat területén, melyek célja a hagyományőrzés és a tradíciók megőrzése az utókor számára.
Jegyzőként szeretném támogatásomat nyújtani az egyesületek felé, mivel működésük egyrészt a község jó hírét kelti
a nagyvilágban, elősegítve ezzel a turizmus fellendülését,
továbbá a helyi kulturális értékek megőrzése megakadályozza a községek elsorvadását. Fontos feladatként tartom
számom a helyi sajtóorgánumok, valamint a községi honlap működésének elősegítését.
Jegyzőként szeretném megismerni a település szerkezetét, arculatát, az itt élő polgárok legfőbb gondjait, a település leginkább szembetűnő problémáit. Hiszem, hogy
egy egész közösséget érintő problémát nem csupán anyagi
eszközök révén lehet megoldani, hanem sok esetben az ott
élő emberek tettrekészségéből, attraktivitásából és a lokálpatriotizmusukból fakadó közösségi összefogás révén is.
Jegyzőként nem csupán a törvényesség őre és az Önkormányzati Hivatal dolgozóinak vezetője kívánok lenni,
hanem „management” orientált jegyzőséget szeretnék működtetni, melynek legfontosabb céljai a település gyarapodásának előmozdítása, infrastrukturális (utak, intézmények) eszközök állagmegóvása és fejlesztése.
Tisztelettel, Dr. Németh Balázs s.k.

A 2015-2019. évi gazdasági program
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. §-a rendelkezik arról, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, fejlesztési tervben rögzíti, amely megbízatásának
időtartamára vagy azt meghaladó időszakra szól. A gazdasági programot a képviselő-testületnek az alakuló ülést követő hat
hónapon belül kell elfogadnia a polgármester javaslata alapján.
Rábapatona Község Önkormányzatának
a 17/2015.(III.25.) határozatával elfogadta a

Képviselő-testülete

a

2015-2019.

évi

gazdasági

programjának

„III. Harsányi Lajos Gazdasági, Településfejlesztési és Kulturális Program”-ot.
A program a www.rabapatona.hu weboldalon az Önkormányzat/dokumentumok cím alatt megtekinthető.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Tájékoztató a kerti növényi hulladék és avar égetésének jelenlegi
szabályairól, tekintettel a médiában megjelent tájékoztatásokra
Tájékoztató a kerti növényi hulladék és avar égetésének
jelenlegi szabályairól, tekintettel a médiában megjelent tájékoztatásokra
A tűzgyújtással a mezőgazdasági hulladék égetésének szabályait elsősorban a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. és a levegő védelméről szóló
306/2010-es (XII.23.) Korm. Rendelet szabályozza.
A tv. 27. § alapján:
(1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.
(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő
berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező
papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen
fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha
a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból
kigyullad.
(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel ös�szefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.
A fentiekből kitűnik, hogy tarlót és egyéb le nem kaszált
növényt égetni tilos! Tilos továbbá papírt, kezeletlen fahulladékot nem kazánban vagy nem szabályosan üzemelő kazánban égetni, tehát szigorúan tilos ezen hulladékok nyílt égetése.
Tilos továbbá színes újság bárminemű műanyag, zsák,
nejlonanyag, vegyi eredetű ipari termék, gumi szabadtéri
égetése!!!
A Korm. Rendelet 48. § (4) bekezdése kimondja, hogy:
Kt.48. § (4) A települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozik:
a) a füstködriadó terv,
b) a háztartási tevékenységgel okozott légszennyezésre vonatkozó egyes sajátos, valamint az avar és kerti hulladék
égetésére vonatkozó szabályok rendelettel történő megállapítása…
Az Önkormányzatnak így tehát jogában áll szabályozni az
avar és kerti hulladék égetésének szabályait.
Ezen szabályokat Rábapatona Község Önkormányzata
2005-ben megalkotta a 10/2005-ös rendeletében, mely megtalálható a www.rabapatona.hu oldalon az „Önkormányzat,
Hatályos Rendeletek” menüpontban.
Felhívom a lakosság figyelmét, hogy a helyi környezetvédelemi szabályairól szóló 10/2005. (IV.28.) sz. Önkormány-

zati Rendelet 6. § alapján a kerti hulladék az alábbi szabályok
alapján égethető csak az ott megjelölt időpontban!
„Avar és kerti hulladék esetében:
a) A tűzgyújtás és égetés közterületen és ingatlanon belül
heti két alkalommal (szeptember 1-jétől április 30ig), hétfői és pénteki napokon 8-18 óra között, szélmentes időben megengedett;
b) az égetés legfeljebb 120 percig tarthat, a tartós füstölés
tilos;
c) szeles időben, továbbá nyári évszakban (május 1-jétől
augusztus 31-ig) szemétégetés céljából a tűzgyújtás szabad területen tilos.
(3) Égetni csak megfelelően kialakított helyen, a tűzvédelmi
szabályok szigorú betartásával, a vagyoni és személyi biztonság veszélyeztetése nélkül lehet. Az égetést végző személy haladéktalanul köteles gondoskodni a tűzrakóhely
teljes eloltásáról az égetés befejezését követően.
(4) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat ipari eredetű
hulladékot (műanyagot, gumit, vegyszert, festéket, illetve
ezek maradékait).
5) Tilos védett természetvédelmi területen, véderdő, fás vagy
fenyves erdő területén tüzet gyújtani.
Aki a fenti időpontokon kívül más időpontban, továbbá a
Rendelettől eltérő módon tüzel megszegi a helyi környezetvédelem szabályairól szóló Önkormányzati Rendeletet, mely
megszegéséért közigazgatási bírság szabható ki, melytől nem
fogok eltekinteni!
Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az égetés során minden állampolgár és más jogalany köteles betartani az Országos Tűzvédelmi Szabályzatról szóló 54/2014.(XII.31.) sz. BM
rendelet vonatkozó szabályait. Ezen jogszabály rendelkezik a
kültéri tarlóégetés szabályairól is, miszerint:
111. A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai,
különös tekintettel a tarlóégetésre külterületen:
225. § (1) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon
álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel összefüggésben
és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett
hulladék szabadtéri égetése tilos.
(2) Mentesül az égetési, tűzgyújtási tilalom alól a katasztrófavédelmi szerv állománya, ha tevékenysége a károk csökkentésére, a tűz terjedésének megakadályozására, szabályozására irányul.
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(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető hulladéktól
és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől
mentesen tartani.
(4) A kilátókat, magaslati ponton elhelyezkedő létesítményeket, az önkormányzat vagy a helyi katasztrófavédelmi
szerv vezetője által megbízott személyek a szabadtéri tüzek
korai szakaszban történő észlelése céljából térítésmentesen
igénybe vehetik.
226. § (1) Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 ha
egybefüggő területen irányított égetést végezhet.
(2) Az irányított égetés végzésére vonatkozó kérelem tartalmazza
a) a kérelmező nevét és címét,
b) az égetés pontos, földrajzi koordinátákkal vagy helyrajzi
számmal megadott helyét,
c) az égetés megkezdésének és tervezett befejezésének időpontját (év, hónap, nap, óra, perc),
d) az irányított égetés indokát,
e) az égetéssel érintett terület nagyságát,
f ) az égetés folyamatának pontos leírását,
g) az égetést végző személyek nevét, címét,
h) az égetés felügyeletét biztosító személy nevét és címét,
mobiltelefonszámát,
i) a tűz továbbterjedésének megakadályozására tervezett
intézkedéseket és
j) a helyszínen biztosított, a tűz továbbterjedésének megakadályozására készenlétben tartott eszközök felsorolását.
(3) A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az engedélyező tűzvédelmi
hatósághoz.
(4) A tűzvédelmi hatóság a kérelmet annak beérkezésétől számított 5 munkanapon belül bírálja el.
(5) Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül,
és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést befejezték,
azt azonnal el kell oltani.
(6) Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen.

(7) Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan
át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni.
227. § (1) Az irányított égetés során a tarlóégetés csak az
alábbiak szerint végezhető:
a) a tarlónak minden oldalról egyidejűleg történő felgyújtása tilos; az égetéshez csak a tarlómaradványok használhatók fel; a szalmát elégetéssel megsemmisíteni, lábon álló gabonatábla mellett tarlót égetni tilos,
b) a tarlót vagy az érintett szakaszokat a tarlóégetés megkezdése előtt legalább 3 méter szélességben körül kell
szántani, és az adott területen az apró vadban okozható
károk elkerülése érdekében vadriasztást kell végrehajtani, a fasorok, facsoportok védelmére a helyi adottságoknak megfelelő, de legalább 6 méteres védősávot kell
szántással biztosítani,
c) tarlóégetés 10 ha-nál nagyobb területen szakaszosan végezhető, és csak az egyik szakasz felégetése után lehet a
másik szakasz felégetéséhez hozzáfogni,
d) a tarlóégetés során tűzoltásra alkalmas kéziszerszámmal
ellátott, megfelelő létszámú, kioktatott személy jelenlétéről kell gondoskodni, és legalább egy traktort ekével a
helyszínen készenlétben kell tartani.
(2) A lábon álló növényzet, avar és egyéb növényi hulladék
irányított égetése során az (1) bekezdés szabályait kell alkalmazni.
228. § (1) A szabadtéren keletkező tüzek megelőzése érdekében a vasút és a közút mindkét oldalán annak kezelője
köteles a szélső vasúti vágánytengelytől mérve legalább 4,0
méter széles, a közút szélétől mérve legalább 3 méter széles
védősávot kialakítani.
(2) A védősávot éghető aljnövényzettől, gallytól tisztán kell
tartani.
(3) A folyamatos tisztántartásról, éghető anyagtól mentes állapotban tartásról a védősávval érintett terület tulajdonosa,
kezelője, haszonbérlője köteles gondoskodni.
Az OTSZ megsértőivel szemben a Katasztrófavédelem
szervei a következő szankciók kiszabására jogosultak. A szankciók alkalmazása kötelező a Katasztrófavédelem számára:

1. melléklet a 259/2011. (XII. 7.) Korm. rendelethez
Tűzvédelmi bírság
legkisebb mértéke /Ft/

Tűzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke /Ft/

1. Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő

100 000

1 000 000

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

200 000

3 000 000

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

100 000

1 000 000

40. Egyéb tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt
előírások, továbbá a tűzvédelmi szabványok előírásainak megszegése esetén

20 000

60 000

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

60 000

200 000

Tűzvédelmi szabálytalanság

Amennyiben a fentiekkel kapcsolatban kérdésük van, állok szíves rendelkezésükre a Hivatalban ügyfélfogadási időben a tűzesetek megelőzése és az együttélés szabályainak megtartása érdekében, hogy együtt érvényesíthessük a környezetvédelem szempontjait!
Dr. Németh Balázs
jegyző
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Az önkormányzat 2014 évi
költségvetésének végrehajtása
A helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését
követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba
lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a
képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani
a kincstár ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat
éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.
Rábapatona Önkormányzata 2014. évi pénzügyi tervének végrehajtásáról szóló zárszámadás Rábapatona
Község Önkormányzata, az Önkormányzat Polgármesteri Hivatala, az Önkormányzat költségvetési intézményére vonatkozó (Rábapatonai Katica Óvoda) adatait
tartalmazza, melyet az önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április 29-én a 6/2015.(IV.30.) önkormányzati rendelettel elfogadott.
További részletek és a rendelet a www.rabapatona.
hu weboldalon, az „új rendeletek” cím alatt megtekinthető.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Temetői díjak változása
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. március 25-i ülésén az 5/2015.(III.26.) önkormányzati rendeletével módosította a köztemető rendjéről és
a temetkezési tevékenységről szóló 18/2001. (XI. 29.) önkormányzati rendeletét.
A rendelet tartalmazza a 2015. április 1-től hatályos
• temetkezési helyek megváltási díjait, valamint
• a temető létesítményeinek igénybevételi díjait
az alábbiak szerint:
A temetkezési helyek megváltási díja
1.) Egyes sírhely 25 évre
14.800.- Ft/sírhely*
2.) Urna sírhely 25 évre
11.000.- Ft/sírhely*
3.) A kettes sírhely díja a mindenkori egyes sírhely díjának
kétszerese.
*A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák.

A temető létesítményeinek igénybevételi díjai
1.) Ravatalozó használati díja alkalmanként 13.300.- Ft*
2.) Halott átvételének díja alkalmanként
3.500.- Ft*
3.) Hamvak átvételének díja alkalmanként 2.600.- Ft*
4.) Hulladékkezelési díj			
3.000.- Ft*
5.) A temetőben vállalkozásszerűen munkát végzők
(jellemzően síkövesek) nem kötelezettek temető fenntartási hozzájárulás fizetésére.
*A díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák

A rendelet teljes szövege megtekinthető a www.rabapatona.
hu weboldalon.
dr. Németh Balázs
jegyző

Vigyázzunk értékeinkre!
Jó helyen élünk! Rábapatona ugyanis szerencsére nem tartozik a „bűnügyileg fertőzött” területek közé, de azért nálunk
is előfordulnak különböző bűnesetek. Mint a körzeti megbízottunk múlt év végi beszámolójából is kiderült, a vagyon
elleni bűncselekmények vezetik a bűnügyi statisztikát. Ezen
belül is sajnos kiemelkednek a családi házak sérelmére elkövetett lopások, besurranásos lopások és a színesfémlopások.
Nagyon elkeserítő az a tendencia, miszerint országosan
egyre több támadás éri az időseket. A bűnözők gyakran az
öregek hiszékenységét és jóindulatát használják ki. A rendőrség adatai szerint az idősek elsősorban vagyon elleni bűncselekmények, ezen belül lopások (trükkös, besurranásos
betöréses lopások, zsebtolvajlás), továbbá csalások és rablások
sértetteivé válnak.
Egyes elemzések szerint az otthonukban megtámadott
öregek a legtöbb esetben már korábban kapcsolatba kerültek
támadóikkal, akik többnyire utazó árusként, házalóként, alkalmi munkavégzést vállalva jelennek meg az idős emberek
környezetében.
Gyakori trükk, hogy rosszullétet színlelve, esetleg a velük
lévő kisgyermekre hivatkozva vizet kérnek. A gyanútlan sértett beengedi őket lakásába, ahol figyelmét elterelve lopják el
a mozdítható értékeit.
A közüzemi szolgáltatók nevével visszaélő ál-díjbeszedők, álszerelők a mérőműszerek leolvasásának, a házban tapasztalt rendellenességek elhárításának ürügyén jutnak be az ingatlanba, majd
távozásukkor magukkal viszik áldozatuk készpénzét, ékszereit.

A tolvajok ugyan újabb és újabb trükkökkel állnak elő, az
idősek azonban sokat tehetnek magukért. A szolgáltatók a
rendőrséggel egyetértésben kérik, hogy a nevükben készpénzt
kérő vagy ajánló, arcképes igazolvány nélkül érkező tolvajoknak ne higgyenek!
Fogadják meg az alábbiakat:
- Lakásuk ajtaját ne tárják ki idegennek!
- Kérjenek igazolványt és ellenőrizzék azt!
- A hívatlan látogatót ne engedjék be az otthonukba!
- Értékeiket ne hagyják látható helyen, azok legyenek elzárva!
- Ne tartsanak otthon nagyobb mennyiségű készpénzt!
- Értéktárgyaikról készítsenek házi leltárt, feltüntetve
azok egyedi jellemzőit, leírását!
- Legyenek jó viszonyban a szomszédokkal! Ha figyelmet
szentelnek nekik, ők is jobban fognak figyelni.
- Soha ne árulják el idegeneknek, hogy egyedül vannak
otthon!
Abban az esetben, ha valaki bűncselekmény áldozatává
vált, úgy haladéktalanul értesítse a rendőrséget a mobiltelefonról is ingyenesen hívható 112-es segélyhívó számon, vagy
a körzeti megbízottak közvetlen telefonszámán.
Bolla János: 06-20/801-88-11
Szalay Zsolt: 06-20-801-87-30
Kovács Attila
önkormányzati képviselő
(A police.hu és az alfahir.hu nyomán.)
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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A civil szervezetek önkormányzati támogatása
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015. február 25-i testületi ülésén úgy határozott, hogy
a településen működő, ott székhellyel rendelkező, a Győri
Törvényszék által jogerősen nyilvántartásba vett társadalmi
szervezetek részére pályázati rendszerben juttat természetbeni
vagy pénzbeli önkormányzati támogatást, a pályázó cél szerinti működésének támogatására. A pályázati eljárás során
támogatható civilszervezet az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civilszervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései szerinti
civil szervezet minősül és egyúttal a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXIII. tv.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
A 2015. március 13-i határidőig 9 db civilszervezet nyújtott be pályázatot vissza nem térítendő önkormányzati támogatásra, illetve természetbeni támogatásra. A pályázatok között érvénytelen nem volt.
A civilszervezeti pályázati rendszer keretében a megváltozott
jogszabályi körülmények között csak a szervezettel rendelke-

ző és törvényszéki nyilvántartásba vett szervezetek juthatnak
önkormányzati támogatáshoz. Településünkön azonban működnek olyan elkülönült szervezettel nem rendelkező, be nem
jegyzett önkéntes személytársulások, amelyek önkormányzati
támogatásban nem részesíthetők. Ezek az informális szervezetek azonban szintén méltányolható közösségi célok érdekében
fejtik ki tevékenységüket, így saját közművelődési egységünkön, az IKSZT-n, illetve annak programjain keresztül segítheti az önkormányzat ezen magánszemélyek csoportosulásait.
Négy ilyen szervezet juttatta el írásban a Polgármesteri Hivatalba az idei rendezvényterveit és kezdeményezését, hogy az
önkormányzat álljon kezdeményezéseik mellé.
A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében 2.200.000,- Ft-ot különített el a civilszervezetek
támogatására, melynek felosztásáról – a Pénzügyi- és Településstratégiai Bizottság javaslata alapján - a Képviselő-testület
döntött a 22/2015.(III.25.) és a 23/2015.(III.25.) határozataival az alábbiak szerint:

Civil szervezetek

Rábapatonai Óvodásokért Alapítvány

Megállapított
támogatási összeg:
60.000,- Ft

Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány

150.000,- Ft

Rábapatonai Polgárőr Egyesület és Közéleti Klub
Bilibáncs Népi Hagyományőrző és Kulturális Alapítvány

250.000,- Ft
150.000,- Ft

„Bolero” Közhasznú Tánc és Sport Egyesület

700.000,- Ft

A civil szervezet neve:

Rábapatonai Sportegyesület

-

Molnár Ferenc Hagyományőrző Alapítvány

A Képviselő-testület a Besenyő SC. Rábapatona Sportegyesület és a Rába Menti Sportegyesület 2015. évi önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatát elutasította azzal, hogy
az egyesületek törvényszéki nyilvántartásba vételének jogerős
igazolását követően, az új civilszervezet céljai támogatására a
pályázati lehetőséget ismét megnyitja, az egyéb pályázati feltételek változatlan fennállása mellett. E célra a támogatási keretösszegből 810.000,- Ft összeget a költségvetés céltartalékába
átcsoportosított.
Szervezettel nem rendelkező önkéntes személytársulások
A szervezettel nem rendelkező önkéntes személytársulások
programjainak támogatására az Önkormányzati szakfeladaton
működtetett Integrált Közösségi és Szolgáltató Tér tevékenységén keresztül nyújt az Önkormányzat támogatást 370 ezer
Ft összegben az alábbiak szerint:
Személytársulás neve: Megállapított támogatási összeg
Horgász Szakkör
50.000,- Ft
Rábapatonai Női Klub
60.000,- Ft
Nyugdíjasok Baráti Köre
200.000,- Ft
Szivarock Együttes
60.000,- Ft
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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80.000,- Ft

Természetbeni támogatás
IKSZT terem használata a
hatályos szabályozás szerint
IKSZT terem használata a
hatályos szabályozás szerint
Pályagondnok munkájának
segítése alkalmanként
IKSZT terem használata a
hatályos szabályozás szerint

Étkezés térítési díjak nyersanyagnormáinak felülvizsgálata
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 30/2014.(II.26.) határozatával döntött az önkormányzati konyha üzemeltetőjéről. E határozat alapján a
Nyugatmagyarországi Kereskedelmi, Vendéglátó és Szolgáltató
Zrt-vel az önkormányzat megkötötte az önkormányzati étkeztetési feladat ellátására vonatkozó Vállalkozási szerződést.
A Vállalkozási szerződés 7.1. pontja rögzíti, hogy a Felek az
árakat évente egyszer felülvizsgálják.
2014. évben a felülvizsgálat a március 27-i ülés napirendje
volt, a jelenleg hatályos étkezés térítési díjat a Képviselő-testület a 40/2014.(III.27.) határozatával állapította meg.
2015. évben a képviselő-testület a
16/2015.(III.25.) határozatával
az étkezés térítési díjakat felülvizsgálta – a Nyugatmagyarországi Kereskedelmi Vendéglátó és Szolgáltató Zrt. javaslatával egyezően -, a 2014. április 1-jétől megállapított étkezési térítési díjak összegét nem változtatja meg.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Beszámoló a Gyermekjóléti szolgálat 2014. évi tevékenységéről
„Szeresd, ne bántsd a gyermeket, / Mosolygó kedvét el ne vedd.
Légy hozzá nyájas, szíves, gyöngéd, / S ha sír, csókold fel drága könnyét”
/Sajó Sándor: Szeresd a gyermeket – részlet/

2014. évben Rábapatonán 16 gyermek állt gondozás alatt.
Nevelésbe vett gyermek nem volt a településen.
1 gyermek állt védelembe vétel alatt, amely 2014. január
hónapban nagykorúsága miatt szűnt meg.
Az igazolatlan iskolai hiányzások visszaszorításának illetve
megszüntetésének érdekében a gyermek részére intézkedési
terv készül, amelyben az iskolával, a gyermekkel, a szülővel/
szülőkkel közösen megfogalmazzuk azokat a feladatokat, amelyek segítségével ezen veszélyeztetettséget megszüntethetjük.
2014. évben családi-kapcsolati problémák miatt egy család
került a Gyermekjóléti Szolgálat látókörébe. A szülők közötti konfliktusok legnagyobb sérültjei a gyermekek. A szülők
saját sérelmeikkel foglalkoznak, folyamatos a veszekedés a
gyermek/gyermekek előtt, ahelyett, hogy az ő érdekükben a
szülők kompromisszumot kötnének egymással. A gyermek-

elhelyezési perekbe a gyermek intézményét (óvoda, iskola,
családi napközi) is bevonják.
Rendőrségtől kapott jelzés alapján 2 gyermek volt gondozásban alapellátás keretén belül. Ebből egy gyermeknél az
igazolatlan iskolai hiányzás problémája is felmerült. Az igazolatlan hiányzás 50 órán túli, a Gyámhivatal védelembe vételt
nem rendelt el ez ügyben.
A településen a jelzőrendszeri tagok együttműködése a
törvényi előírásoknak megfelelő. Azonnali kapcsolatfelvétel
mind telefonon mind személyesen egyaránt működik. 2014.
évben kerekasztal megbeszélés 6 alkalommal, esetkonferencia
4 alkalommal volt.
Inhaizer Izabella
családgondozó

Fogjunk össze! Ön is tehet valamit!

Adománygyűjtési felhívás
A Rábapatonai Petőfi Sándor általános iskola támogatására
Az iskola épülete legtöbbünket „ szolgálta“ már.
Nagyszüleink, szüleink, gyermekeink és mi magunk is
az iskola falai között tanultunk meg írni, olvasni, számolni. Azonban az évtizedek során az épület egyre inkább elhasználódott, mostanra több téren is felújításra
szorul. Szükségessé vált például az iskolában a vizesblokkok felújítása.
Mi, akik látjuk az iskolák nehéz helyzetét, feladatunknak tekintjük erőnkhöz mérten támogatni, hogy az
intézmény a nehézségek ellenére is képes legyen elérni
céljait.

felújítások megvalósítását.
Felismerve az intézmény nehéz anyagi körülményeit
pénzbeli és természetbeni adományok gyűjtésére irányuló felhívást indítunk.
Szeretnénk támogatást kérni a lakosságtól és cégektől egyaránt, akik pénzzel, szakmunkával hozzá tudnak
járulni a gyűjtésünk sikeréhez. „Sok kicsi sokra megy!”
tartja a mondás. Minden csekélynek tűnő adomány is
nagy segítséget jelent, és egy lépéssel közelebb visz a célhoz.
Az előzetes árajánlatok alapján 1 600 000 Forintra
lenne szükség a vizesblokk teljes felújításához. Célunk
ennek az összegnek az előteremtése.
A támogató cégek illetve magánszemélyek adományai eddig is nélkülözhetetlenek voltak számunkra.
Kérem, amennyiben lehetősége van rá támogassa kezdeményezésünket!

Számlaszámunk, ahova az adományokat várjuk:

Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány
(9142 Rábapatona, Szentháromság tér 1.)
Nyúl és Vidéke TKSZ
59200068-11061535-00000000

A Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány szeretne
megszólítani minden jószándékú embert, hogy támogassa az iskolában szükségessé vált felújításokat adományával. A közösségben rejlő anyagi és szellemi erőforrásokra támaszkodva szeretnénk támogatni a szükséges

Amennyiben kérdése van az adománygyűjtéssel kapcsolatban kérem forduljon bizalommal hozzánk.
Kálócziné Fehér Anikó
Báriné Bán Adrienn
Tel.: 06-30/620-1643
Tel.: 06-30/854-8732
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Majális 2015
Köszönjük minden résztvevőnek, hogy eljött és velünk együtt ünnepelte Május 1-jét. Mindenkinek, aki bármely módon
részt vett, segített, hogy 2015-ben egy jó hangulatú Majálist tudjunk magunk mögött. Külön köszönet a rendezvény díjazását biztosító Mező Róbertnek, Stoller Norbertnek, Újvári Istvánnak, Várvölgyi Zoltánnak, a Győri Nemzeti Színháznak, az
Intersnack Magyarország Kft-nek és a Csoki Hungária Kft-nek.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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I. Nagy Tavaszi Rábcatorkolás

Barokk templomok

A Rábcatorok Kistérség idén tavasszal játékos vetélkedőt
hirdetett több korosztály számára.
A felső tagozatot a 6. osztályosok képviselték. Sok érdekes
feladatot kellett megoldanunk, amelynek során megmutathattuk falunk hagyományait, természeti és építészeti értékeit. A
gyerekek is hasznos ismereteket gyűjthettek a kistérség falvairól és a népi kultúráról. Az egész osztály összefogott, hogy
időre sikeresen visszaküldjük a feladatokat.
Május 9-én került sor a döntőre, ahol már személyesen is
bemutatkozhattunk. A vetélkedő végül sikeresen zárult a csapatunk számára: első helyezést értünk el. Az örömöt tovább
fokozta, hogy iskolánk számára nyertünk egy számítógépet és
egy tabletet.
Kertainé Bognár Ilona
tanár

Iskolánk hatodik osztályos tanulói március 20-án kirándulást tettek Győrben, ahol a nevezetes barokk templomokat és
szobrokat nézték meg.
Először a híres Bencés templomot csodáltuk meg a gyönyörű képekkel és szépen faragott padokkal. Majd sétáltunk a
Széchenyi téren és szemügyre vettük a Mária-szobrot és a teret
körülvevő szebbnél szebb palotákat.
Innen elsétáltunk a közelben lévő Orsolyita templomba
ahol egy kedves apácanővér fogadott bennünket, és bemutatta
nekünk a rend történetét és a templom szépségeit.
Megnéztük a híres Frigyláda-szobrot is, majd a Karmelita
templom következett. Megcsodáltuk a templom mellett található Hab Mária szobrot.
A napot egy vidám fagyizással zártuk.
A kirándulást a Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány tette
lehetővé.
Kertainé Bognár Ilona
tanár

Látogatás az öt templomban
2015. április 9-én a 7. és a 8. osztályosokkal látogatást
tettünk Győrben, Európában egyedülálló módon a Kossuth utcában található öt templomban. Ez az öt templom
öt különböző felekezetű vallás hitéletének ad otthont.
Először az evangélikus öregtemplomot és a könyvtárát
néztük meg, ahol kézbe vehettünk több féltve őrzött dokumentumot is.
Majd a szépen felújított zsinagógát látogattuk meg, és
megismerkedtünk a zsidó hitélet néhány jellegzetességével is.
Ezután átsétáltunk a csodaszép, egyszerű református
templomba, amit hamarosan összehasonlíthattunk a pazarul díszített katolikus templommal. Erről megtudtuk,
hogy Győr második legnagyobb temploma és maga Ferenc
József is részt vett itt egy misén, amikor a kiegyezés után
Győrben járt.
Útközben megcsodáltuk a szépen felújított Kossuth utcát, ami régen Győr egyik legelőkelőbb utcája volt. Reméljük, hamarosan visszanyeri régi fényét.
Végül elsétáltunk a festői Bálint Mihály utcában található görögkeleti templomhoz, ami lenyűgözött bennünket
szépségével.
A kirándulást a Rábapatonai Iskolásokért Alapítvány segítségével valósítottuk meg.
Kertainé Bognár Ilona
tanár

A Rábapatonai Petőfi Sándor
Általános Iskola értesítése
Tanévzáró
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy
iskolánk tanévzáró ünnepélyét
az alábbi időpontban tartjuk:

2015. június 20. 10:00 óra
Márkus Gusztáv
igazgató

Értesítés a Rábapatonai Katica
Óvoda nyári zárva tartásáról
Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő–testülete 3/2015.(I.21.) számú határozatával az óvodánk nyári zárva tartási idejét:

2015. augusztus 17 2015. augusztus 31-ig
határozta meg.
Nyitás és a gyermekek fogadása: 2015.
szeptember 1-jén (kedd) lesz a nyitva tartási
rend szerint.
Dittrich Kálmánné
óvodavezető
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A kis katicások tavaszi élete
Föld napja
Április 22-én, a Föld napján aranyeső bokrokat ültettünk az óvoda udvarán, majd a közösen készített madarakat
röptettük meg, ezután nagy sétát tettünk a falu határában,
ahol a papírsárkányok megmutatták a szél erejét.

A tavaszi vetélkedősorozatban a Süni és a Maci csoportosok eredményesen szerepeltek a szavalóversenyen, ének-

Március 15-i megemlékezés
Rábapatonán
A Honvédelmi Minisztérium Nemzeti Rendezvényszervező Hivatala az 1848. március 15-i események és a ’48-as hősök tiszteletére közös ünneplésre hívta 2015-ben a települési
önkormányzatokat, melynek központi eleme volt, hogy 1500
órakor közösen szavalják el a megjelentek Petőfi Sándor Nemzeti dal című versét.
A programhoz minden olyan település csatlakozhatott,
ahol bármely közterületet Kossuth Lajosról, Petőfi Sándorról
vagy Március 15-ről neveztek el. A kezdeményezéshez csatlakozott Rábapatona Község Önkormányzata is. A megemlékezés az IKSZT udvarán került megrendezésre. Molnár- Nagy
Béla polgármester ünnepi köszöntője után, 1500 órakor közösen szavalták el a megjelentek a Nemzeti dalt, majd az Általános Iskola diákjainak az ünnephez méltó műsorát láthatták
az érdeklődők.
Horváth Renáta
településmenedzser

zenei fesztiválon, rajzversenyen, Ovi-olimpián, közlekedési
versenyen.
„Régi idők (szüleink, nagyszüleink, dédik) játéka” kiállítás
A gyermekeknek, felnőtteknek egyaránt nagyon tetszett
a kiállítás, ennek segítségével visszautaztak az időbe, érdekes, szép kiállítás volt. Sok játék (fakocka, baba, építők, társas játékok) formája, anyaga, és külső megjelenése változott
ugyan, de ma is aktuálisak mindezek. A technika fejlődése
a játékok színes világára is kihatott, ezt tapasztaljuk az óvodában is.
I. Nagy Tavaszi Rábcatorkolás vetélkedő
A négyfordulós megmérettetés során a gyermekek, az
óvodapedagógusok, a dajka néni, a szülők közös munkája meghozta az eredményt, mert a Rábapatonai Katica Óvoda Süni csoportosai a vetélkedő döntőjében az
I. helyen végeztek, mindannyiunk nagy-nagy örömére.
Sok értékes ajándékkal gazdagították óvodánkat, a legnagyobb öröm mégis az összefogásban és az ott töltött
boldog percekben volt.
Dittrich Kálmánné
óvodavezető

A járási ügysegéd
ügyfélfogadási rendje
A Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal
Győri Járási hivatalától kapott értesítés alapján tájékoztatom
a Tisztelt Ügyfeleket, hogy a járási ügysegéd
ügyfélfogadási ideje
2015. március 1. napjától megváltozott,
az alábbiak szerint:
minden héten, kedden 0800 órától – 0930 óráig
várja Önöket a Rábapatonai Polgármesteri Hivatalban.
dr. Németh Balázs
jegyző
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I. „Országfutás” Rábapatonán
Rábapatona 2015. március 14-én csatlakozott az
„Országfutás” elnevezésű programhoz, melynek a fővédnöke
Monspart Sarolta tájfutó világbajnok volt. A program országos célja az volt, hogy legalább annyit fussanak az elszánt
jelentkezők országszerte, hogy az általuk megtett távok ös�szesítése utáni végeredmény kiadja Magyarország határának
hosszát, azaz közel 2300 km-t. Ehhez Rábapatona lakossága
is hozzájárult; ki futva, ki gyalog, ki kerékpárral. Célként Koroncót jelöltük meg, persze akiben volt még energia, tovább
futott Rábaszentmihály irányába. A táv megtételére minden
korosztályból voltak jelentkezők, voltak profik és teljesen
amatőrök is. A távolság biztonságos megtételét a rábapatonai
Polgárőrség biztosította a helyi körzeti megbízott segítségével.
Köszönjük mindenkinek a munkáját, kitartását és a részvételét!
Horváth Renáta
településmenedzser

Húsvét előtti zenés elmélkedés
A kereszténység nagy ünnepei, a húsvét és a karácsony
előtti időszakok, a nagyböjt és az advent mindannyiunk
számára lehetőséget ad a testi és lelki megtisztulásra, megújulásra. A húsvét előtti nagyhét a természet újjászületése
mellett a test és a lélek megújulásának lehetőségét is magában hordozza.
Március 20-án sokak lelki megújulásához járult hozzá
Kajos Roland „Keresztút” című zenés előadása. Roland néhány éve él Patonán családjával. A zene iránti elkötelezettsége sokak számára köztudomású, hiszen megalakulása óta
oszlopos tagja a helyi zenészekből álló Szivarock formációnak. A húsvéti ünnephez kapcsolódó zenés előadása azonban
egy igazi premier volt. Ugyanis a rábapatonai közönség hallhatta és láthatta először a Kajos család által írt és komponált,
stúdióban felvett Jézus szenvedéstörténetét feldolgozó zenei
oratóriumot. A zenés előadást kísérő képes vetítés is nagyban
hozzájárult a húsvéti misztérium drámaiságának átéléséhez.
Köszönjük Kajos Rolandnak és családtagjainak, hogy közkincsé tették ezt a csodálatos zeneművet.
Burján Imre
alpolgármester

Tavaszi nagytakarítás
Rábapatonán
A Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola és
Rábapatona Község Önkormányzata május 15-én
megtartotta szokásos tavaszi hulladékgyűjtő akcióját,
amivel tisztábbá tettük településünket.
A lelkes csapat egyik fele a temető környékén gyűjtötte össze a hulladékot Kocsis Rita tanárnő vezetésével, a másik fele pedig a 85-ös főút bekötő szakaszán
szedte az eldobált hulladékot Burdon Anikó irányításával.
Ezúton köszönjük mindenki munkáját!
Horváth Renáta
településmenedzser
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Téltemető
A Bilibáncs Alapítvány hagyományteremtő szándékkal téltemető-tavasz köszöntő mulatságot szervezett a tavaszi napéjegyenlőség napján március 20-án.
A kiszebáb jelképezte a kiűzendő telet és egyben bajt,
betegséget, a jókívánságokkal teleírt szalagokkal feldíszített villőág a tavaszt, az élet megújulását, egészséget,
bőséget...
Jó lenne életben tartani ezt a szép ősi szokást, hisz minden, ami élő egészségre, bőségre, megújulásra vágyik...
Várjuk a hagyomány szeretőket a további programjainkra is!
Györe Gabriella
szervező

A „Patonai beszélgetések” folytatódnak…
A „Patonai beszélgetések” programsorozat a 2015-es évben
is folytatódik a helyi IKSZT szervezésében, melynek helyszíne
hagyományosan az IKSZT aulája. A programsorozatban lehetőségeinkhez mérten próbálunk minél többrétűen előadókat
felsorakoztatni.
A program részeként településünkön köszönthettük szinte
visszatérő vendégként, dr. Kiss Tibor rendőr főhadnagyot, a
Győri Rendőrkapitányság munkatársát. Az előadás nagyon
aktuális témával foglalkozott, az online veszélyekre hívta fel
a figyelmet. Megtudhattuk, miként kell értelmezni az online
világra vonatkozó jogszabályokat, mire kell fokozottan odafigyelnünk, akár ha mi magunk vagy gyermekeink kerülnek a
virtuális világ közelébe, vagy a közösségi oldalakra. Az interaktív előadás során szó volt a számítógépes bűncselekményekről
és megelőzési lehetőségeiről, a közösségi oldalak veszélyeiről és
a közösségi oldalakon előforduló jogsértésekről, az információs rendszeren belül elkövetett csalásról, valamint a számítógéppel, mint eszközzel elkövetett bűncselekményekről.
Dr. Mináry Péter állatorvostól az állatokról emberekre
terjedő betegségekről tudhattunk meg sok hasznos informá-

ciót. Az előadáson a Rábapatonai Vadásztársaság tagjai fontos
ismereteket szerezhettek, amit a vadászat során hasznosítani
tudnak, akár maguk akár vadászkutyájuk egészsége érdekében
is. A kisgyermekes családok is sok hasznos tanácsot kaphattak
az állatsimogatásra fogékony gyerekek védelme érdekében.

Vendégként köszönthettük Lajtmann Csabát, a Reflex
Környezetvédő Egyesület munkatárság, aki a megújuló energiaforrások, az energiahatékonysággal kapcsolatos kérdések
szakértője. Ez alkalommal egy játékos programot hozott el
Rábapatonára. A rendezvényen a gyerekek, pedagógusok és a
Nyugdíjas Baráti Kör tagjai együtt beszélhettek a környezetvédelemről. A „ropi” megmentését (ami ezúttal bármely állat
és növényfajt is jelképezhetett) is megoldották a résztvevők
közös erővel. A „Ropi” megmentéséhez hulladékot kellett
felhasználniuk, rávilágítva arra, hogy szinte minden hulladék
újrahasznosítható. A feladatok közös, ökotudatos gondolkodásra ösztönözték a résztvevőket.
Előadóként köszönhettük május hónapban Mónus Ágnest, akit eddig, mint a médiában munkálkodó szakembert
ismerhettünk meg. Ezúttal életmód tanácsadóként, új témával érkezett hozzánk, mely előadásnak címe „Hernyó vagy
pillangó?”. Válaszokat kaptunk, mit jelent a társadalmilag elfogadott boldogság, mit jelent a belső harmónia. Gyakorlati
módszereket tanulhattak meg a résztvevők, hogy miként tudják az elméjüket lecsendesíteni, akár a mindennapi életben.
Ezúton is szeretnénk megköszönni előadóink részvételét.
A programsorozat folytatódik, melyről szórólapon értesítjük a település lakosságát.
Horváth Renáta
településmenedzser

I. Nagy Tavaszi Rábcatorkolás
18 Győr-Moson-Sopron megyei település közös döntése alapján született meg a Rábcatorok Regionális Partnerség 2013-ban, melynek településünk is tagja. A Partnerség
együttműködésében futó „ Múlttal a jövőért” projekt keretében került megszervezésre az I. Nagy Tavaszi Rábcatorkolás
című vetélkedősorozat a fiatalok részére. A vetélkedő remek
lehetőséget adott a Rábcatorok térségi értékeinek megismerésére és az együttműködés megerősítésére.
Négy korcsoport: óvodás (3-6 év), alsó tagozatos (7-10 év),
felső tagozatos (11-14 év) és szabadfogású (10-22 év) versenyzők mutathatták meg, mi minden fontos számukra a településük és a térség múltjából, jelenéből, illetve hogy hogyan képzelik itt a jövőt. A vetélkedő három plusz egy fordulóból állt,
a feladatok lehetőséget adtak a csapatmunkára, kreatív közös
játékra és tanulásra, valamint megismerhették a résztvevők a
terület szokásait, értékeit.
A záró negyedik fordulónak Ikrény adott otthont, ahol mindenki együtt játszott és ünnepelt. A délelőtt folyamán került sor
a résztvevő óvodák, iskolák és a települések szabadfogású csapatainak bemutatkozására. Először a kicsik mérhették össze tudásukat, majd következtek a felsős, idősebb korcsoportok versenyzői.

Az óvodások versenyében első helyezést ért el a Rábapatonai Katica Óvoda csapata, a felső tagozatosok mezőnyében
első helyezést szerezte meg a Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola 6. osztálya.
Mindenki értékes ajándékokkal térhetett haza az élményekben gazdag nap után.
Gratulálunk a szép eredményekhez!
Németh Annamária
IKSZT-vezető
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IV. Rábapatonai
Futó Körverseny
Tájékoztatjuk községünk lakosságát, hogy ebben az
évben is megrendezésre kerül a már hagyománnyal bíró,
IV. Rábapatonai Futó Körverseny. A verseny a Falunap
keretén belül kerül megrendezésre, melynek időpontja
2015. július 11.
A jelentkezők a már megszokott
• 300 m (6 éves korig),
• 1,9 km,
• 5 km illetve
• 9,6 km
hosszú távok közül választhatnak.
Bízunk benne, hogy minél többen kapnak kedvet és
veszik a bátorságot a részvételhez, mert első sorban ez
utóbbi a fontos, nem az eredmény!
Amennyiben van olyan jelentkező, akinek nincs tapasztalata a futás terén és a versenyre való felkészüléssel
kapcsolatban kérdése lenne, keressen fel bennünket, szívesen segítünk!
Elérhetőségeink:
Nagy Gábor
20/319-5189
Patonai Gábor
20/255-4742
Bereczki Zoltán
30/351-6588
A szervezők

Kedves Futótárs!
Talán csodálkozol, hogy máris futó lettél, pedig még egyetlen futásra emlékeztető mozdulatot sem tettél az utóbbi időben. Mégis azt mondom futni születtünk, ki előbb, ki utóbb
biztosan próbát tesz majd. Talán már mindent elmondtak neked a futásról, tudod, hogy mennyire egészséges, hogy, edzi
az izomzatot, a tüdőt, a szív- és keringési rendszert. Kiválóan
oldja a stresszt, a legjobb „legális drog”, mivel annyi „boldogsághormont” képes általa a szervezeted termelni, mint semmi
más fizikai aktivitással. Kiváló közösségszervező, barátság- és
kapcsolatépítő tevékenység. Akkor vajon miért nem fut mindenki? – teszed fel magadban kétkedve a kérdést. Mert nincs
rá ideje, mert nincs energiája, és egyébként is... – zengnek a jól
ismert kifogások. Ha úgy gondolod itt az ideje hátat fordítani
az ürügyeknek, melyek eddig meggátoltak abban, hogy fuss,
akkor keresve sem találhatnál jobb alkalmat a Rábapatonai
Futó Körversenynél, ahol biztosan találsz majd olyan távot,
ahol mindenekelőtt saját magaddal küzdhetsz meg, hogy elérd a kitűzött célod. Ha még mindig találsz kibúvót azt sem
bánjuk, mert mi jövőre is megszervezzük a versenyünket, és
mindaddig tesszük ezt évről évre, míg egyszer csak Te is velünk futsz majd! Ha viszont már megérett benned az elhatározás ne habozz, és legyél ott velünk a rajtnál július 11-én,
szombaton 9 órakor.
Fussunk együtt!
Patonai Gábor
Rába Menti SE

Bolero Tánc és Sportegyesület
A 2015 év első félévében is szép eredményeket értek el táncosaink.
2015 február 28-án Nagykanizsán megrendezett országos
pontszerző versenyen a következő eredmények születtek:
1. hely Dance show mini formáció
Dance show youth formáció
2. hely Dance show youth csoport
Dance show felnőtt csoport
3. hely Nyári Zoé- László Fanni dance show duó
Urbán Noémi dance show szóló mini
4. hely Janszky Flóra dance show szóló junior
2015. március 21-én Győrszentivánon elkezdődtek a Látványtánc szövetség által rendezett versenyek is.
Eredmények:
1. hely Janszky Flóra junior szóló
Jávori Lili gyermek szóló „A”
Urbán Noémi gyermek szóló „B”
2. hely Nyári Zoé-László Fanni gyermek duó
Gyermek csoport
Gyermek formáció „A”
Gyermek formáció „B”
Felnőtt csoport
2015 április 11-én Üllőn rendezték meg az NTMFSZ Magyar Bajnokságot.
Eredmények:
1. hely Janszky Flóra junior szóló
Felnőtt csoport
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2. hely youth csoport
mini formáció
3. hely Urbán Noémi mini szóló
4. hely youth formáció
5. hely László Fanni- Nyári Zoé duó
Táncosaink a szép eredmények jutalmául kijutottak az
Olaszországi Rimini-Belláriában megrendezésre kerülő
Világbajnokságra, melynek időpontja 2015 május 27-31.
22 táncos és egy edző utazik a VB-re. Reméljük szép eredményekkel és sok szép élménnyel gazdagodva érnek haza.
Áprilisban jótékonysági gálát rendeztünk, a gála színvonalát emelte a Nyúli Mazsorett csoport bemutatója és Fekete
Dávid „mini” koncertje.
Szeretnénk megköszönni a felajánlásokat, melyek enyhítik
a VB részvételi költségeit.
Köszönjük szépen a tavalyi évben küldött 1 %-ot is. A támogatások segítségével könnyebben ki tudtuk fizetni a nevezési díjakat, jelmezeket.
Május elsején az edzők és a szülők is remekeltek. Sikerült
megnyernünk a főzőversenyt.
Május–júniusi versenyeink:
2015 május 16.
Budakalász Országos Bajnokság
„A” kategória /Látványtánc/
2015. május 23.
Pestszentimre Országos Bajnokság
„B” kategória
2015 május 27-31. Rimini- Bellaria Világ Bajnokság
2015 június 25-28. Balatonfüred Európa Bajnokság
Czeglédiné Csonka Gabriella

Nyugdíjasok Baráti Köre - Fáradhatatlanul
Március:
A hagyományokat folytattuk.
Nők és férfiak ünneplése most sem
maradt el. Együtt ünnepeltük, méltattuk a nők és férfiak szerepét az életben,
a mindennapokban és a családban.
Kellemes, vidám délutánt töltöttünk el
a polgármesterrel, az iskolaigazgatóval

és feleségeikkel. Jó alkalom volt ez az
együttlét arra, hogy megbeszéljük terveinket és részvételünket a falu életében.
Vetélkedőn vettünk részt Koroncón.
Rózsi, Terus, Bözsike, Juci, Marika
alapos felkészülése után Jókai műveiről,
regényeinek ismeretéből adtunk számot.
Az ügyességi feladatok után nem kis izgalommal vártuk az eredményhirdetést.
1 ponttal lemaradva az
előkelő 2. helyezést értük el
a hat csapatból.
Április:
Üdülés Hajdúszoboszlón
Ez is hagyomány, hiszen
évek óta itt pihen-gyógyul 25-30 nyugdíjasunk. Az
itthon maradók közül néhányan a Rába partján és a
Kőcsöben „túráztak”.

Gondozzuk a virágokat!
2015. tavaszára ismét virágosítottunk Rábapatonán. Ebben az évben is kikerültek a muskátlik a villanyoszlopokra, így településünk még
esztétikusabb képet mutat az idelátogatóknak és
élhetőbb környezetet biztosít az itt lakóknak.
A virágok gondozását Rábapatona Község

Ikrényben kistérségi találkozón vettünk részt. Szép dalcsokorral, verssel
köszöntöttük a házigazdákat, valamint vendégtársainkat, akik Abdáról
és Börcsről érkeztek. Jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt.
Pécs és környékének megismerésére indultunk 35-en. Idegenvezetőnk
mindent bemutatott, ami nekünk síkvidéken élőknek igazán szép élményt jelentett. Orfűn volt a szálláshelyünk. Sajnáljuk, hogy csak 2 napot szántunk erre
a kirándulásra. Ide vissza kell menni!
Köszönjük az Önkormányzat anyagi
támogatását, mellyel elősegítették, hogy
ez az autóbuszos kirándulás megvalósulhatott!
Május:
Anyák napjáról emlékeztünk meg.
Lengyel Gusztávné
nyugdíjas

Önkormányzatának dolgozói végzik, de kérjük
a Tisztelt Lakosságot, hogy segítsenek munkájukban és a házuk előtt lévő, villanyoszlopra elhelyezett virágot gondozzák sajátjukként, hogy
azok egész évben virágozzanak és díszítsék környezetünket.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Felhívás papírgyűjtésre

TÁJ É KOZ TATÓ

A Szülői Munkaközösség a Diákönkormányzattal közösen papírgyűjtést szervez
2015. június 3-4-én.

A Kormány 2012. március 07. napján közzétett,
30/2012.(III.7.) Korm. rendeletében foglaltakra tekintettel Rábapatona Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete a

A sportpályán felállított konténerekbe hozhatják a papír hulladékot.
Azzal a kéréssel fordulunk a falu lakosságához, hogy
segítsenek bennünket, hogy minél több papírhulladékot
tudjunk gyűjteni.
Amennyiben van papírja, de a szállítás gondot jelent,
mi megoldjuk a szállítást, igény szerint autóval összeszedjük.
Értesíteni lehet Nagy Zoltánt és Máténé Káldi Szilviát!
Segítségüket előre is köszönjük!
A papírgyűjtés ideje:
2015.június 3-án 14-18 óráig.
2015.június 4-én 14-18 óráig.
Elérhetőségeink:

06-20/397-9396 (Nagy Zoltán)
06-20/328-0846 (Máténé Káldi Szilvia)
gnzoli66@gmail.com

Igazgatási szünetről

32/2015.(IV.29.) határozatával a
Polgármesteri Hivatalban

2015. július 20-tól augusztus 23-ig, valamint
2015. december 21-től 2016. január 3-ig
igazgatási szünetet rendelt el.
Az igazgatási szünet idejére a köztisztviselők részére 15 munkanap szabadságot kell kiadni.
A nyári igazgatási szünet alatt a szabadságok kiadására úgy kerül sor, hogy a zavartalan ügymenet és
feladatellátás, valamint az ügyfélszolgálat folyamatos
működése biztosított.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

dr. Németh Balázs
jegyző
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Ajándék felszerelés a Sportegyesületnek
2015. április 4-én, egy győztes mérkőzést megelőzően került átadásra a patonai focisták részére egy garnitúra felszerelés, a
sportszerető patonaiak és képviselőik anyagi hozzájárulásával.

Felhívás

Felhívás

Rábapatona idén először csatlakozott a „Magyarország
legszebb konyhakertje” programhoz, ennek keretén belül pedig helyi versenyt hirdet. Rábapatona Község Önkormányzata meghirdeti a „Legszebb konyhakertek” versenyt!
A programhoz csatlakozhat bárki. Magánszemélyként,
civil szervezetként, önkormányzatként, baráti társaságként.
Célunk az, hogy minél több csodálatos balkon, kis- és nagykert, gyümölcsös, vagy közösségi kert csatlakozzon.

A Magyar Vöröskereszt véradást
szervez Rábapatonán.
Időpontja: 2015. június 3. (szerda)
16:00-tól 19:00-ig

Jelentkezési határidő: 2015. május 31.
Az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térben lehet átvenni
és leadni a jelentkezési lapot, illetve a települési honlapról is
letölthető lesz.
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő
jelentkezését!

Megemlékezés a Pávakör
elhunyt tagjairól
Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is megemlékezünk a
Pávakör és a Hagyományőrző Csoport elhunyt tagjairól
2015. július 18-án (szombaton)
este 6 órakor a rábapatonai temetőben.
A „Molnár Ferenc Hagyományőrző Alapítvány”
Kuratóriuma nevében:
Nagy Zoltán

A Családi Napközi
2015. augusztus 3. napjától 2015. augusztus 14. napjáig
ZÁRVA tart.
Nyitás és a gyermekek fogadása
2015. augusztus 17-én (hétfőn).

Helyszíne: Integrált Közösség
és Szolgáltató Tér,
9142 Rábapatona
Szentháromság tér 1.
Véradó lehet mindenki, aki:
• egészségesnek érzi magát
• a véradásra elhozta magával eredeti TAJ- kártyáját
(vagy EU-s TAJ-kártya is jó), lakcímkártyáját, személyi igazolványát
• elmúlt 18 éves, de még nincs 65 éves
• testsúlya meghaladja az 50 kilogrammot
• a tetoválás és a testékszer nem akadály, ha eltelt fél év,
mióta elkészültek
Tisztelettel várunk minden régi és új véradót!

Falunap – Rábapatona
2015. július 11.
Sztárvendég: Keresztes Ildikó és Gyurcsik Tibor
Részletek a hamarosan megjelenő szórólapokon.

Megújult Rábapatona község
honlapja
Tájékoztatom a település lakosságát, hogy községünk
formailag, tartalmilag is megújult és folyamatosan frissített
honlapja a www.rabapatona.hu címen érhető el, valamint
Rábapatona Község hivatalos oldala a Facebookon is elérhető.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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