XIII. évf. 2016. I. szám

Polgármesteri tájékoztató
Tisztelettel köszöntöm Önöket a 2016-os évben és engedjék meg, hogy tájékoztatást adjak elfogadott költségvetésünk alapján a 2016. évi fejlesztési terveinkről.
Idei költségvetésünk összeállításakor – a kötelezően ellátandó feladatainkon túl – igyekeztünk a rendelkezésre álló forrásainkat úgy tervezni, hogy saját erőből tudjunk minél több
területen fejleszteni, de kellő önerőt is biztosítani tudjunk
vélhetően sikeres pályázataink előkészítéséhez és önerejéhez.
Főbb települési rendezvényeink megvalósításához ebben évben is, a 2015. évben duplájára emelt összeget,
2.000.000.- Ft tudunk biztosítani. Tovább tudjuk támogatni a felsőoktatásban tanuló fiataljainkat, a Bursa
Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszeren keresztül, de
civil szervezeteink és az általuk szervezett programok részére is 2.300.000.- Ft támogatást tudunk biztosítani.
2016. évben folytatjuk az iskolában megkezdett felújítási
munkákat, melyekre 2.000.000.- Ft összeget irányoztunk
elő, de folytatjuk a temető felújítását is, amelyre szintén
2.000.000.- Ft került tervezésre. A lassan évszázados múltra visszatekintő tűzoltószertárunk állaga is szükségessé teszi
a felújítást, amelyre 2.000.000.- Ft-ot különítettünk el és
tovább folytatjuk az érintésvédelmi hiányosságok megszüntetését is intézményeinkben 1.400.000.- Ft értékben.
Mint Rábapatona Község polgármesterének, továbbra
is legfontosabb feladatomnak tekintem településünk élhetőbb környezetének kialakítását. Ennek két legjelentősebb
alappillére az úthálózatunk javítása, valamint épített és természeti környezetünk védelmének kérdésköre.
2016. évi költségvetésünk megtervezésének és tevékenységünk megszervezésének is a két feladatkör adta az irányát.
Költségvetésünkben – folytatva a 2015. évben megkezdett
munkát – 50.000.000.- Ft-ot különítettünk el közútjaink
aszfaltozására, 3.500.000.- Ft-ot murvás útjaink felújítására, 5.000.000.- Ft-ot járdafelújításra, 2.000.000.- Ft-ot
gyalogátkelőhely létesítésére, 1.270.000.- Ft-ot árokkarbantartásra és további 1.270.000.- Ft összeget a Rába-híd
műszaki felülvizsgálatára. Úgy gondolom, a fenti számok
is mutatják, hogy a tavalyi évben megkezdett költséghatékonysági intézkedéseink már kellő alapot nyújtanak terveink megvalósításához.
Saját erőből megvalósítandó feladataink mellett folyamatosan nyújtjuk be pályázatainkat. 2015. év őszén, egy
közvetlen brüsszeli forrásra, a LIFE Program környezet-

védelmi pályázati lehetőségre adtuk be pályázatunkat, a
Holt-Rába bel- és külterületi szakaszainak rekultivációjával kapcsolatban. Még szintén 2015. év végén sikeresen
pályáztunk a templomkertben található első világháborús
emlékmű és környezetének felújítására, amely pályázaton
több mint 1.300.000.- Ft támogatásban részesültünk.
2016. év februárjában kettő nagyobb pályázatot adtunk be
TOP-2.1.3-15 – Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések és TOP-4.1.1-15 – Egészségügyi alapellátás
infrastrukturális fejlesztése címmel. Az előbbi Rábapatona
község belvízelvezető árokrendszerének részleges felújítása,
utóbbi az Egészségház teljes felújítása tartalommal került
beadásra. Az év első felében, a pályázati kiírásoktól függően
szeretnénk további pályázatokat beadni megyei és vidékfejlesztési alapokra; elsősorban középületeink, köztük templomunk felújítására, közlekedésfejlesztésre, valamint külterületi útjaink javítására. 2016. évben tervezzük felépíteni a
település új sportöltözőjét, valamint megvalósítani az önkormányzati tulajdonban álló postaépület teljes felújítását.
Bízom pályázataink sikerében, valamint terveink megvalósításában.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Rendezvénynaptár 2016
DÁTUM

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

január
2016-01-26

„Generációk vegyítése” - „Kicsik és nagyik”- Fórum

2016-01-27

„Generációk vegyítése” -”Kicsik és nagyik”-Foglalkozás

IKSZT

IKSZT-Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány

IKSZT

IKSZT-Magosfa Környezeti Nevelési és Ökoturisztikai Alapítvány

február
2016-02-05 és 07

Kultúrházak éjjel-nappal

IKSZT

IKSZT

2016-02-20

Iskolai FARSANG

IKSZT

Petőfi Sándor Általános Iskola

2016-03-03

Bűnmegelőzési előadás- Kiss Tibor (kerékpárlopások, trükkös lopások és telefonos csalás)

IKSZT

Győri Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya – ÖNKORMÁNYZAT

március

2016-03-15

MÁRCIUS 15-i MEGEMLÉKEZÉS

Polgármesteri Hivatal Díszterme

Önkormányzat

2016-03-20

TAVASZI NAPÉJEGYENLŐSÉG ÜNNEPE

Tájház

Bilibáncs Alapítvány

2016-03-27 és 28

HÚSVÉT

2016-04-07

Bűnmegelőzési előadás- Kiss Tibor(iskolai lopás, iskolai erőszak, Cyberbulling)

IKSZT

Győri Rendőrkapitányság Bűnmegelőzési Alosztálya – ÖNKORMÁNYZAT

április

2016-04-09

„Nyuszi kupa”- Női kispályás labdarúgó torna

Rábapatona-Sportpálya

Besenyő SC- Női szakosztály

2016-04-23

BOLERO Jótékonysági Gála

IKSZT

Bolero TSE

2016-04-30

Májusfa állítás

IKSZT

május
2016-05-01

MAJÁLIS

Rábapatona-Sportpálya

Önkormányzat

2016-05-08

BOZSIK U7-U9 torna

Rábapatona-Sportpálya

Besenyő SC

2016-05-22

BÚCSÚ

Faluközpont

2016-05-28

BOZSIK U11-U13

Rábapatona-Sportpálya

Besenyő SC

2016-05-29

MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJA

Templomkert

Önkormányzat

Tájház

Bilibáncs Alapítvány

június
2016-06-21

NYÁRI NAPFORDULÓ ÜNNEPE

július
2016-07-09

FALUNAP

Rábapatona-Sportpálya

Önkormányzat

2016-07-09

Szabadföld kupa megemlékezés

Rábapatona-Sportpálya

Besenyő SC

2016-07-14-18

BILIBÁCS Tábor és Fesztivál

Rába ártér

Bilibáncs Alapítvány

2016-07-30-31

Besenyő kupa

Rábapatona-Sportpálya

Besenyő SC

2016-08-20

AUGUSZTUS 20-i MEGEMLÉKEZÉS

augusztus
Tájház

Önkormányzat

szeptember
2016-09-03

„Mini” Besenyő kupa

Rábapatona-Sportpálya

Besenyő SC

2016-09-10

„Becsengettek kupa”- Női kispályás labdarúgó torna

Rábapatona-Sportpálya

Besenyő SC- Női szakosztály

2016-09-17

EGÉSZSÉGNAP

IKSZT

Önkormányzat

2016-09-22

AUTÓMENTES NAP

2016-09-23

ŐSZI NAPÉJEGYENLŐSÉG ÜNNEPE

2016-09-24

ITTHON VAGY,MAGYARORSZÁG SZERETLEK!

2016-10-01

EŐRY ENDRE NÉPDALÉNEKLÉSI EMLÉKEST

2016-10-23

OKTÓBER 23-i MEGEMLÉKEZÉS

Önkormányzat
Tájház

Bilibáncs Alapítvány
Önkormányzat

október
IKSZT

Molnár Ferenc Alapítvány

IKSZT

Önkormányzat

IKSZT

Önkormányzat

november
2016-11-27

ADVENT 1. VASÁRNAP

december
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2016-12-03

ADVENT 2. VASÁRNAP

2016-12-10

„Mikulás kupa”- Női kispályás labdarúgó torna

2016-12-10

ADVENT 3. VASÁRNAP

IKSZT

2016-12-17

ADVENT 4. VASÁRNAP

Római katolikus templom

2016-12-21

TÉLI NAPFORDULÓ

Tájház
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IKSZT

Önkormányzat
Besenyő SC- Női szakosztály
Önkormányzat

Bilibáncs Alapítvány

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
MUNKATERVE 2016. évre
Rábapatona Község Önkormányzata
Az üléseken a tervezett napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
Képviselő‐testültének
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
MUNKATERVE
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
2016.01.27.

1.
2.

2016. 02.10.

1.
2.
3.

2016.02.24.

3.
4.

2016.03.30.

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
2016.04.27.

1.
2.
3.

Polgármester 2016. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
Előadó. Molnár‐Nagy Béla polgármester
A Rábapatonai Katica Óvoda nyári zárva tartási idejének
meghatározása
Előadó: Dittrich Kálmánné óvodavezető
Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Civil szervezetek beszámolója a 2015. évi tevékenységükről,
2016. évi terveik ismertetése
Előadó: Civil szervezetek képviselői
Rábapatona Község Önkormányzata 2016. évi közbeszerzési
tervének elfogadása
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
Az önkormányzat 2016. évi költségvetési rendeletének
megalkotása
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Civil szervezeti pályázat kiírása
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
A „Jószív” Temetkezési Kft. tájékoztatója a köztemető
állapotáról
Előadó: „Jószív” Temetkezési Kft. képviselője
Tájékoztató a 2015. II. félévi előirányzat módosításokról
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
A 2015. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
A civil szervezetek önkormányzati támogatásra benyújtott
pályázatainak elbírálása
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Étkezés térítési díjak nyersanyagnormáinak felülvizsgálata
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Rábapatona
Község
Önkormányzata
Szociális
Szolgáltatástervezési koncepciójának felülvizsgálata
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
Rábapatona Község Önkormányzata szociális étkeztetés
szakmai programjának felülvizsgálata
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
A 2015. 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 2015. évről
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző

Bizottsági
állásfoglalás

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai,
Szociálpolitikai
Pénzügyi‐ és
Településstratégiai

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

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai
Szociálpolitikai

Szociálpolitikai

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai

Szociálpolitikai
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2
4.
2016.05.25.

5.
1.
2.
3..

2016.06.29..

1.
2.

2016.09.07.

1.
2.
3.

2016.09.28.

1.

2016.10.26.

1.
2.

2016.11.23.

1.
2.
3.
4.
5.

2016.12.14.

1.
2.
3.
4.

Igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Közmeghallgatás előkészítése
KÖZMEGHALLGATÁS
A Vasút, Fábián Ferenc és a Besenyő utcai építési telkek
eladási árának felülvizsgálata
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Kitüntetési javaslatok elbírálása.
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
A képviselő‐testület rendeleteinek felülvizsgálata
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
A Rábapatonai Katica Óvodában a gyermekcsoportok
számának és létszámának meghatározása
Előadó: Dittrich Kálmánné óvodavezető
Tájékoztató a 2016. I. félévi előirányzat módosításokról
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Az önkormányzat 2016. évi költségvetését megállapító
rendelet módosítása
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
A Katica Óvoda vezetőjének beszámolója a 2015/2016‐os
nevelési évről
Előadó: Dittrich Kálmánné óvodavezető
BURSA
Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Tájékoztató a helyi adókivetések és a beszedések állásáról
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
Tájékoztató a háziorvosi és fogorvosi tevékenységről
Előadó:
dr. Tarbay Gábor háziorvos
Henzelné dr. Kovács Violetta fogorvos
Az önkormányzat adó rendeleteinek felülvizsgálata
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
Az önkormányzat szerződéseinek felülvizsgálata
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Tájékoztató a település környezetvédelmi állapotáról
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
A civil szervezetek és az önkormányzat kapcsolatának
értékelése
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
Tájékoztató a mezőőri tevékenység ellátásáról
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
A rendőrség beszámolója a település közbiztonságának
helyzetéről
Előadó: Győr Városi Rendőrkapitányság képviselője
A képviselő‐testület 2017. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Molnár‐Nagy Béla polgármester
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Pénzügyi‐ és
Településstratégiai
Ügyrendi
Pénzügyi‐ és
Településstratégiai

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai
Pénzügyi‐ és
Településstratégiai

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai

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

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai,
Szociálpolitikai,
Ügyrendi

A 2015. évre szóló belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2016. évi működéséről
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző

A képviselő-testület ülésére meg kell hívni – kivéve a zárt
üléseket – az SZMSZ-ben meghatározott személyeket.
Rábapatona, 2015. december 16.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

4

Pénzügyi‐ és
Településstratégiai

Záradék:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2016. évi munkatervét a 103/2015.
(XII.16.) határozatával elfogadta.
Rábapatona, 2016. január 5.
dr. Németh Balázs
jegyző

Az Önkormányzat
2016. évi költségvetése
„Az infrastrukturális fejlesztések éve”
A Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló
2015. évi C. törvény - továbbiakban költségvetési törvény -,
valamint a kormányzati tervezési irányelvek figyelembevételével elkészítettük Rábapatona Község Önkormányzatának
2016. évi költségvetési tervezetét, melyet a tisztelt Képviselő-testület elé terjesztünk.
BEVEZETŐ
A részletes pénzügyi tervezés előkészítő munkái intézményi szinten már 2015. december hónapban elindultak.
Az átalakult közigazgatási- és intézményrendszer vonatkozásában gyakorlati tapasztalatok kerültek megállapításra,
megoldást keresve a problémák kezelésére, megszüntetésére.
November hónapban felmérésre kerültek a 2016. évi állami támogatást megalapozó mutatószámok, mind az önkormányzat, mind az önkormányzati intézmények létszámai
vonatkozásában. A tervezés időszaka alatt folyamatos egyeztetések zajlottak az intézmények vezetőivel. Az Önkormányzat költségvetése vonatkozásában, a Hivatal tisztségviselői is
rendszeresen egyeztetetéseket hajtottak végre a költségvetési
egyensúly kialakítása érdekében, a biztonságos feladatellátás
előtérben tartásával, figyelembe véve a jogszabályi változásokat.
A Téti Többcélú Kistérségi Társulás irányítása alá tartozó
szociális intézmények tekintetében többszöri tárgyalásokra
került sor 2015 II. felében, levonva a múlt év tapasztalatait,
megállapítva a finanszírozási lehetőségeket, igényeket, valamint figyelembe véve a közelmúltban átalakított szociális
rendszert. (CSaNa központilag tervezett kivezetése, családsegítő és gyermekjóléti szolgálat összevonása)
A tervezés során a Magyar Közlönyben több jogszabály,
illetve jogszabályok módosítása jelent meg, mely döntések,
rendelkezések a 2016. évi tervszámokat, illetve az elfogadásra kerülő költségvetési rendelet végrehajtását befolyásoló
tényezők.
Többek között a 2016. évi tervezés során figyelembe vett törvények és rendelkezések, a 2015. évi C. törvény mellett:
- az államháztartásról szóló, többször módosított 2011.
évi CXCV. törvény és annak végrehajtási rendelete (továbbiakban Áht. és Ávr.);
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi
CXCIV. törvény (továbbiakban Gst.), illetve a hozzájárulás részletes szabályairól szóló, szintén módosításra
került 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet;
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum megállapításáról szóló 454/2015.
(XII. 29.) Korm. rendelet;
- a 43/2014. (XII. 30.) NGM rendelet a kormányzati
funkciók, államháztartási szakfeladatok és szakágazatok
osztályozási rendjéről szóló 68/2013. (XII. 29.) NGM
rendelet módosításáról;
- a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló

1993. évi III. törvény módosítása;
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása;
- a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvénymódosítás;
- a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált
bér megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm.
rendelet.
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 2016. évi személyi juttatások és járulékok tervezésénél
figyelembe vettük a 2016. évi minimálbér és elvárt bérminimum mértékét. 2016. január 1-jétől a minimálbér mértéke
bruttó 111 ezer Ft/hó, illetve a középfokú iskolai végzettséghez,
vagy szakképzettséghez kötött munkakör betöltése esetén az elvárt bérminimum bruttó 129 ezer Ft/hó. Az SZJA mértéke
15%-ra változott.
A szociális juttatásokra vonatkozó jogszabályok, illetve az
ellátási rendszer jelentősen módosult 2016. január 1. hatál�lyal. A szociális juttatásokat érintő változásokat az „Ágazati
terv” részben részletesen bemutatjuk.
A segélyezési rendszer 2015. március 1-i átalakításával
összefüggésben az állam és az önkormányzatok közötti feladat-megosztás a szociális ellátások biztosítása területén átalakult. A rendszer súlypontja a Járási Hivatalokra tevődött
át, azóta önkormányzati szinten a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény és a települési támogatás, valamint a szociális étkeztetés jelenik meg.
A helyi adókról szóló törvény módosítása a költségvetési
koncepcióban ismertetetteken túl tartalmazza, hogy a helyi
iparűzési adóból származó bevételt különösen a települési önkormányzat képviselő-testületének hatáskörébe tartozó szociális
ellátások finanszírozására használható fel.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítása tervezés vonatkozásában az óvodapedagógusok előmeneteli rendszeréhez, illetve ehhez kapcsolódóan a személyi juttatások meghatározásához kapcsolódik. Az óvodapedagógusok bérének
tervezésekor a hatályos jogszabályi követelmények figyelembevételre kerültek.
A fentiek alapján a Képviselő-testület elé egy olyan átgondolt költségvetési tervet irányoztunk elő, mely az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában a kötelező feladatellátást biztosítja, és a meglévő
anyagi források figyelembevételével a község innovatív fejlődését szolgáló fejlesztéseket, beruházásokat irányoz elő.
I.) BEVÉTELEK
A források tervezése a Magyarország 2016. évi központi
költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény, illetve az elfogadott költségvetési koncepció alapján került összeállításra.
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A bevételek jogcímenkénti alakulását az alábbi táblázat
mutatja (adatok ezer Ft-ban).
Megnevezés
2016. évi
eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének
általános támogatása

43.926

Települési önkormányzatok egyes
köznevelési feladatainak támogatása

43.087

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak
támogatása

17.586

Települési önkormányzatok kulturális
feladatainak támogatása
Önkormányzatok működési
támogatásai (=01+…+06)
Egyéb működési célú támogatások bevételei
államháztartáson belülről (=33+…+42)
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)
Vagyoni tipusú adók (=110+…+116)
Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)

2.859
107.458
11.045
118.503
8.000
60.000

Gépjárműadók (=144+…+147)

9.000

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

69.000

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

77.000

Tulajdonosi bevételek

7.062

Ellátási díjak

6.536

Kiszámlázott ÁFA

1.868

Működési bevétel

15.466

Ingatlanok értékesítése

12.700

Felhalmozási Bevételek

12.700

Hitel kölcsön felvétel
államháztartáson kívülről

nem kerül
rá sor

Maradvány igénybevétele

71.052

Betétek megszűnése
Bevételek mindösszesen
294.721
(A táblázatban feketével szedett sorok az összeadandóak)
A 2016. évi bevételek tervezett szintje a 2015. évi eredeti előirányzatnál 34 %-kal magasabb összegben került meghatározásra,
218.721.00 Ft-ról 294.721.000 Ft-ra változott. Ugyanakkor a
bevételek szerkezetében jelentős változások történtek, főként az
állami támogatás vonatkozásában.
Jelentősebb eltérések bemutatása a
tavalyi tervhez viszonyítva:
Állami támogatások:
Az állami támogatások mértéke eredeti előirányzat szintjén
növekedett 2015. évre, mely növekedést több tényező okozza.
2015-ben 102.114 e Ft volt az állami támogatás, míg idén az
állami támogatás normatív értéke 118.503 e Ft összegben került
meghatározásra. A fentiekből kitűnik, hogy önkormányzati szin-
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ten az állami támogatás mértéke 16.389 ezer Ft-tal több a tavalyi
évhez képest.
Jelentős állami támogatás elvonást eredményez azonban a „beszámítási korlát” módosulása, melynek kalkulált értéke a 2014.
évi iparűzési adóalap 0,55%-a. Az adóalapok meghatározásánál
mindig a június 30-i állapot szerinti adatokat közlése volt elvárt
központilag.
A növekmény legfőbb oka az ingyenes étkeztetés állami támogatás növekedése, melynek összege: 17.586 ezer Ft.1
A központi költségvetési törvény 2. számú mellékeltének
IV. pontja meghatározza a köznevelési intézmények működési támogatását, mely támogatás vonatkozásában a központi
költségvetési törvény záró rendelkezése alapján a Kormány
felhatalmazást kapott rendelet alkotásra. Kormányrendelet
fogja meghatározni az igénylés, kifizetés és elszámolás módját
a későbbiek során. Szintén a központi költségvetési törvény
2. számú mellékletének IV. pontja rendelkezik a települési
önkormányzatok közművelődési érdekeltségnövelő támogatásáról. A kiegészítő szabályok alapján 2016. március 31-ig
pótelőirányzat formájában részesül e támogatásban az Önkormányzat, mely szintén a pénzmaradvány felhasználás
szintjét mérsékelheti.
Összességében megállapítható, hogy az állami támogatás fokozatosan átalakuló rendszere a centralizáció irányában hat, azaz
a feladat ellátás gesztor önkormányzathoz vagy társuláshoz irányul, mindamellett, hogy a magasabb adóerő-képességgel rendelkező település önkormányzatok csökkentett mértékű állami
támogatásban részesülnek.
Működési célú támogatás értékű bevételek
A működési támogatások rovaton jelenik meg a közfoglalkoztatás kalkulált állami támogatása 6.337 ezer Ft-tal, átlagosan 6 fő
közfoglalkoztatott vonatkozásában.
Közhatalmi bevételek
A közhatalmi bevételek tervezésénél figyelembe vettük a
2015. évi teljesítéseket, illetve a 2015. év során bekövetkezett
jogszabályi változásokat.
Az iparűzési adó mértéke növekvő tendenciát mutat, viszont nem
hagyható figyelmen kívül a gazdasági élet és a mezőgazdasági vállalkozások ingadozásának a hatásai. 2015-ben az eredeti előirányzat 49
millió Ft volt, mellyel szemben a várható év végi teljesítés elérte a 77
millió Ft-ot. Javasolt előirányzat 60 millió Ft, melynek oka az M85ös beruházás befejezése kapcsán az ideiglenes jelleggel iparűzési adót
fizető vállalkozások kijelentkezése.
A gépjárműadó vonatkozásában előirányzat módosítás a két
év viszonylatában nem került meghatározásra. Javasoljuk a gépjárműadó előirányzatát – mely a teljes bevétel helyben maradó részének 40%-t jelenti – a tavalyi szintet kicsivel megemelni, tavaly
8,8 millió Ft volt, idei évben 9 millió került beállításra, tekintettel arra, hogy a lakosság több személyautót tart üzemeltetésében.
A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a növekedést a Képviselő-testület által elfogadott a magánszemélyek
kommunális adójáról szóló 31/2004.(XII.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló 10/2015. (XI.26.) önkormányzati
rendeletben meghatározott emelés okozza.
Új elemként jelenik meg a mezőőri járulék – adózási rendszerbe történő - bevezetése, melynek összege kapcsán 3 millió Ft
került betervezésre.
1

Az Önkormányzatoknak járó központi költségvetési állami támogatás kapcsán
megjegyezendő azonban, hogy az összegek bruttó összegek, a tényleges átutalásra kerülő összeg nagyságrendje nem érte el a 60 M Ft-ot 2015-ben.

A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a növekedést a Képviselő-testület által
elfogadott a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 31/2004.(XII.16.) önkormányzati
rendelet módosításáról szóló10/2015. (XI.26.) önkormányzati rendeletben meghatározott
emelés okozza.
Új elemként jelenik meg a mezőőri járulék – adózási rendszerbe történő - bevezetése,
melynek összege kapcsán 3 millió Ft került betervezésre.

szerinti felhasználásra, ennek összege: 1.000 e Ft, valamint a
Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási társulás működési
hozzájárulása 737 e Ft-t, míg a Győr-Szol Zrt. részére 2,604 e
2015. évi eredeti 2016. évi javasolt
Változás 2015. év
előirányzat ezer eredeti előirányzat
adatához képest
Ft önrész-hozzájárulást kell teljesítenünk.
Helyi adók
Ft-ban
ezer Ft-ban
ezer Ft-ban
Iparűzési adó
49.000
60.000
11.000
Az elmúlt év gyakorlatának megfelelően Rábapatona KözMagánszemélyek
ség
Önkormányzata költségvetésében kerül meghatározásra a
kommunális adója
6.000
8.000
2.000
Gépjármű adó
8.800
9.000
200
köznevelési intézményünk és a Polgármesteri Hivatal műköMezőőri járulék
0
3.000
3.000
dési kiadása.
Felhalmozási
bevételek
Felhalmozási bevételek
Az Önkormányzatunk tervezett költségvetési kiadási előirányzatok az Intézményekkel együtt az alábbiak szerint alaPályázati bevételi forrásPályázati bevételi forrás
Eredeti előirányzatban pályázattal nem számoltunk, teEredeti előirányzatban pályázattal nem számoltunk, tekintettel arra, hogy a pályázati rendszerkulnak, (adatok ezer Ft-ban) melyek kiolvashatóak az előterkintettel
arra,
a lőre
pályázati
rendszer
átalakulás
és nemjesztés mellékletéből
átalakulás előtt
áll, hogy
és egyen
csak beadott
pályázataink
készülnek előtt
el, így áll,
bevételt
tudtunk tervezni.
egyen
lőre csak beadott pályázataink készülnek el, így bevételt
Személyi juttatások
Felhalmozási
célú pénzeszköz
nem
tudtunk
tervezni.átvétel államháztartáson kívülről
A köztisztviselő dolgozók bére függ a költségvetési törEredeti előirányzatban
nem tervezünk
bevételt
ezen a soron. átvétel
Felhalmozási
célú
pénzeszköz
vényben megállapításra kerülő illetményalapoktól, amelyek
államháztartáson kívülről
Finanszírozási bevételek
továbbra sem mutatnak változást az előző évhez képest (2008
Eredeti előirányzatban nem tervezünk bevételt ezen a soron. óta 38.650,- Ft). A Rábapatonai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában jelentős előirányzat emelkedésre nem került sor. A
Finanszírozási bevételek
A költségvetési egyensúly megtartása érdekében szükséges a növekedés a bérminimum változása, illetve a kötelező sorolákonszolidáció, az átgondolt gazdálkodás révén keletkezett sok miatt következett be. Megjegyzendő, hogy a Polgármestepénzmaradvány felhasználása, mivel az úthálózat felújítása ri Hivatal személyi juttatásai csökkenő tendenciát mutatnak,
itt érzékelhető leginkább a személyi kiadásokkal való fegyelnem tűr halasztást (Lsd. –ágazati tervek)
mezett gazdálkodás. Az Óvoda személyi költségvetésében idén
Hitelek
jelentős tétel 2 fő jubileumi jutalma, valamint a vezető óvónő
Az Önkormányzat 2016. évi hitel felvételét nem tervenyugdíjazása.
zünk, a meglévő forrásokból kíván gazdálkodni figyelembe
Járulékok
véve az Önkormányzat kedvező megítélését, fenntartva az elJogszabály
alapján
a
szociális
hozzájárulási adó mértéke –
ért jó adóssághelyzetét.
27% - nem változott. A személyi juttatások struktúrájának
Pénzmaradvány felhasználás
változása miatt, viszont a járulék előirányzata is emelkedett.
Az Önkormányzat a körültekintő gazdálkodás révén, anNem változott az egyéb béren kívüli juttatások után fizenak érdekében, hogy az átalakuló támogatási rendszer során
tendő közteher, mivel annak éves mértéke a 200 ezer Ft-ot
az Önkormányzat biztosítani tudja saját és intézményeinek
Személyi
juttatásokmeg. Hátrányosan érinti az Önkormányzatokat,
nem
haladja
működését társulási megállapodásai révén, fejlődését, intézhogy
az Önkormányzatok
részesülhetnek
az ún. „MunA köztisztviselő
dolgozók bére függ anem
költségvetési
törvényben megállapításra
kerülő
mények állagmegóvását illetve újabb fejlesztéseket kezdeméilletményalapoktól, amelyek továbbra sem mutatnak változást az előző évhez képest (2008 óta
kahelyvédelmi
terv” által
nyújtott
hozzájárulási
adó
38.650,- Ft). A Rábapatonai
Polgármesteri
Hivatalszociális
vonatkozásában
jelentős előirányzat
nyezhessen szükséges a pénzmaradvány felhasználása.
emelkedésre nem került melyet
sor. A növekedés
a bérminimum
változása, illetve pályázati
a kötelező
kedvezményből,
GINOP-os
foglalkoztatási
sorolások miatt következett be. Megjegyzendő, hogy a Polgármesteri Hivatal személyi
II.) KIADÁSOK
juttatásai csökkenőrévén
tendenciát
mutatnak, itt érzékelhető leginkább a személyi kiadásokkal
támogatások
ellensúlyozunk.
való fegyelmezett gazdálkodás. Az Óvoda személyi költségvetésében idén jelentős tétel 2 fő
Az Önkormányzat a 2016. évi költségvetésének kiadási
jubileumi jutalma, valamint a vezető
óvónő nyugdíjazása.
Dologi
kiadások
előirányzatait az előterjesztés bevezető részében meghatároJárulékok
Dologi kiadások vonatkozásában összességében a 2015. évi
zott jogszabályoknak megfelelően állította össze.
szint
került
véve
tavalyiA évi
telJogszabály
alapjánmeghatározásra,
a szociális hozzájárulási figyelembe
adó mértéke – 27%
- nema változott.
személyi
juttatások struktúrájának változása miatt, viszont a járulék előirányzata is emelkedett. Nem
Az Áht. III. fejezet 14. pontja rendelkezik az Önkormány- jesítéseket,
fenntartási
költségek
módosulását.
növekváltozott az egyéb
béren kívüli juttatások
után fizetendő
közteher, mivelJelentős
annak éves mértéke
a
zatok költségvetési rendeletéről. A jogszabály előírja, hogy a mény
200 ezera Ft-ot
nem haladja emelkedése,
meg. Hátrányosan mely
érinti az
Önkormányzatokat,a hogy
az
közvilágítás
ellensúlyozza
tavalyi
Önkormányzatok nem részesülhetnek az ún. „Munkahelyvédelmi terv” által nyújtott szociális
helyi önkormányzatok költségvetési bevételeit és kiadásait megtakarításokat.
hozzájárulási adó kedvezményből, melyet GINOP-os foglalkoztatási pályázati támogatások
révén ellensúlyozunk.
előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladaA dologi kiadások vonatkozásában az általános forgalmi
Dologi kiadások
tok, önként vállalt feladatok, és az önkormányzatnál maradt
adó mértéke nem változott.
államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell bemutatni.
Dologi kiadások vonatkozásában összességében a 2015. évi szint került meghatározásra,
Az intézmények
vonatkozásában
a karbantartási
kiadások,
figyelembe
véve a tavalyi évi
teljesítéseket, fenntartási
költségek módosulását.
Jelentős
Ennek megfelelően a tervezési munka során 2016. évre vonatnövekmény a közvilágítás emelkedése, mely ellensúlyozza a tavalyi megtakarításokat.
illetve
a munkavédelmi és tűzvédelmi hatóságok előírásainak
kozóan is, elkülönítetten kezeltük a működéssel és a fejlesztéA dologi
kiadások vonatkozásában
az általános
forgalmi
adó mértéke nemkerültek
változott.
való
megfelelés
érdekében,
annak
teljesítésére
megsekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, illetve az önként
határozásra.
Az intézmények vonatkozásában a karbantartási kiadások, illetve a munkavédelmi és
és kötelező feladat ellátást, valamint az államigazgatási feladatűzvédelmi hatóságok előírásainak való megfelelés érdekében, annak teljesítésére kerültek
A személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások előiránymeghatározásra.
tokat. Így azok elkülönített mérlegei is elkészültek.
zatát
tekintve
azjárulékok
intézmények
önkormányzati
finanszírozása
A személyi
juttatások,
és dologi kiadások
előirányzatát tekintve
az intézményeka
Kiindulási alapnak tekintettük a bérjellegű és dologi költönkormányzatimódon
finanszírozása
a következő
módon alakult
(adatok ezer Ft-ban):
következő
alakult
(adatok
ezer Ft-ban):
ségek meghatározása során a törvényi minimum, illetve a mű2015. évi
2016. évi
ködés feltételeit alapszinten biztosító összegek meghatározáIntézmények
önkormányzati
önkormányzati
Eltérés
finanszírozás
finanszírozás
sát. Az Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények
Katica Óvoda
51.685
51.724
39
Polgármesteri Hivatal
45.619
43.544
-2.075
biztonságos működtetésénél továbbra is a költségtakarékos
Az önkormányzati finanszírozás = intézményi kiadások– egyéb intézményi bevétel,
gazdálkodás elve érvényesül.
támogatás.
Az önkormányzati finanszírozás = intézményi kiadások–
2016. évben továbbra is az Önkormányzat költségvetéséegyéb
intézményi
bevétel,
A fenti táblából
megállapítható,
hogy aztámogatás.
intézmények önkormányzati támogatása a 2015. évi
ben jelenik meg a Téti Kistérségi Társulási által fenntartott
eredeti előirányzathoz képest 2.036 ezer Ft-tal csökkent, mely a Polgármesteri Hivatalnál
A
fenti
táblából
megállapítható,
hogy az intézmények önkeletkezett.
intézmények állami támogatása, mely továbbadásra kerül célKiemelt főbb adónemek eredeti előirányzatának

Kiemelt főbb adónemek eredetiösszehasonlítása:
előirányzatának összehasonlítása:
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kormányzati támogatása a 2015. évi eredeti előirányzathoz
képest 2.036 ezer Ft-tal csökkent, mely a Polgármesteri Hivatalnál keletkezett.
Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadások
Ezen a jogcímen tervezett kiadási jogcímen az elmúlt év
előirányzatához képest 3040 e Ft 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 jelentősen csökkent, tekintettel a CSANA
térítési díj bevezetésére, valamint arra, hogy a Szolgálat, mint
feladat ellátása társulásban történik.
Működési célú pénzeszköz átadások
államháztartáson kívülre
Ezen a jogcímen jelennek meg a pályázó civil szervezetek
támogatásai 2.000.000 Ft-os nagyságrendben (szakfeladat
száma: 084031)
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
A társadalom és szociálpolitikai juttatások tervezésénél
figyelembe vettük a jogszabályi változásokat, illetve az Önkormányzat helyi szociális rendeletének módosulását. Így a
tavalyi évhez képest alacsonyabb mértékű előirányzat került
megállapításra 3.500 e Ft értékben, tekintettel arra, hogy
2016. év elején már nem tervezhető sem lakásfenntartási sem
foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Önkormányzatok
költségvetésében.
Felhalmozási kiadások
A felhalmozási kiadásokat részletesen és szakfeladatonként
bemutatja a az előterjesztés melléklete.
A felhalmozási kiadások szintje az előző évekhez képest
jelentősen növekedett a 2015. év eredeti előirányzat vonatkozásában. A beruházási- és felújítási kiadások részletes bemutatását az előterjesztés „Ágazati terv” része tartalmazza.
A felhalmozási célú államháztartáson kívüli pénzeszköz
átadást nem terveztünk.
Betét lekötéssel az Önkormányzat eredeti előirányzatban
nem számol, azt a tényleges lekötés alapján módosított előirányzatként jelentkezik a későbbiek során, mind a bevételi-,
mind a kiadási oldalon.
III. ÁGAZATI TERVEK
A következőekben, a fentiek során összefoglalt tervszámokat mutatjuk be ágazatonként, a hozzá fűzött, osztályok által
elkészített tájékoztatók alapján.
1. Önkormányzati Igazgatás
Ezen a funkción az önkormányzati működési kiadások jelennek meg. Többek között a polgármester bére, a titkársági
kiadások (reprezentáció) hozzá kapcsolódó járulékkal együtt.
További dologi kiadások az önkormányzati feladatok ellátáshoz kapcsolódó, szerződés szerinti kiadásokat tartalmazza.
(közvilágítás, közmű-díjak, informatika)
Kiemelt önkormányzati rendezvények
A Falunap és egyéb rendezvények támogatása jelenik
meg 2.000 e Ft volumenben.
Kiemelt önkormányzati rendezvények vonatkozásában
az Önkormányzat az alábbi rendezvényeket támogatja, amelyek költségvetési támogatással bírnak:
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- Majális
- Falunap
- Augusztus 20-a
- Adventi Fesztivál (ebben foglaltatik a 65 éven felüliek támogatása)
Védőnői szolgálat
A védőnői Szolgálatot egy állandó heti 40 órás közalkalmazott alkalmazásával látjuk el. Tervezett kiadási oldala:
4702 e Ft, melyhez OEP-támogatás: 4708 e Ft-ra jogosult az
Önkormányzat.
Ifjúsági egészségügy
Az iskola egészségügyi feladatok ellátását hatályos
és érvényes „Feladat-ellátási szerződés” alapján végzi az
EXPERIMENT Kft. 2016. évben iskolaorvosi illetményt
nem kell fizetni.
Védelmi igazgatás, polgári védelem
A szakterülethez tartozó dologi kiadások a 2015. évi előirányzat alapulvételével tervezettek.
2. Intézmény-rendszer
A köznevelési intézmények fenntartóváltásával, az intézmények önállóan működő jogviszonya 2013. január 01-vel
megszűnt, állami fenntartás alá került. Az intézmény – Katica
Óvoda működtetésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket Rábapatona Község Önkormányzata gyakorolja. Ennek
megfelelően a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos költségvetése beépültek az ő költségvetésébe.
A Kistérségi Intézmény gazdálkodási jogkörébe került
2016. január 01-től az összevont Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, mely intézmény irányításával kapcsolatos feladatokat továbbra is a Téti Kistérségi Társulás látja el. A Társulás
és irányítása alá tartozó intézmények költségvetését a Társulási
Tanácsa fogadja el.
Az intézmények kiadásainak tervezése a jogszabályok szerint előírt kötelezettségek figyelembevételével, illetve a takarékos gazdálkodás elvével készült. Többszöri egyeztetések révén
alakult ki jelen tervben szereplő költségszint.
3. Szociális segélyezés
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások rendszere
2015. évben jelentős mértékben átalakult.
Települési támogatás
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015.
március 1-jétől egységesen települési támogatás lett. E támogatás keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt, rendeletükben szabályozott élethelyzetekre
nyújthatnak támogatást. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek
részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A
létfenntartást veszélyeztető élethelyzet, a létfenntartási gond
meghatározása az önkormányzat jogosultsága, hasonlóan az
ilyen helyzetekben nyújtandó támogatás összegének meghatározásához. A hatáskört a Szociális Bizottság gyakorolja.
A fentiek alapján a szociális kiadások mértékét az alábbiak
szerint határoztuk meg a 2016. évi tervben: - 3.500 e Ft ös�szegben települési támogatás formájában.
A fentieken túl, közvetlenül nem a szociális ellátásokhoz

kapcsolódóan az Önkormányzat költségvetésében a közfoglalkoztatásra tervezett személyi juttatás és járulék, illetve annak
várható bevétel. Utóbbi esetben kalkulált átlaglétszám 6 fő.
4. Önkormányzati fejlesztések (az érintett és fejleszteni
kívánt szakfeladat tartalmi részletezése)
1. Köztemető szakfeladat:
Temető esetében térköves út kialakítása – 2000 e Ft került
beállításra 63 e Ft rezsi kiadás mellett.
2. Önkormányzati vagyonnal gazdálkodás szakfeladat:
Iskolában mosdó és udvar felújítása – 2000 e Ft.
Előre nem tervezhető pályázati önerő, pályázatírások és
tervezések, szakértők díja: 30.000 e Ft. A tervezett összeg –
hasonlóan a központi költségvetés alapjaihoz – egy tartalékot
képez a pályázati támogatások önerejéhez, valamint az előre
nem látható szakértői, ellenőri, tervezői díjakhoz. Megjegyezendő, hogy nem szükségszerű felhasználni a teljes összeget.
3. Város és községgazdálkodás szakfeladat:
Tűzoltószertár felújítása – 2000 e Ft.
4. Város és községgazdálkodásközutak fenntartása szakfeladat:
- 2016. évet érintő kiadások bruttó 50.000.000,- azaz
Ötvenmillió Ft útfelújítás vonatkozásában. Az utak ki-

választása később történik meg Képviselő-testületi döntés
alapján.
- 2016. évet érintő kiadás a járdafelújítás kapcsán:
3.000.000 Ft,- azaz Hárommillió Ft kiadást terveztünk.
- Iskola előtti járda és parkoló kialakítása - 2000 e Ft
- Óvoda előtti zebra tervezése és kivitelezése - 2000 e Ft
5. Zöldfelületek felújítása, virágosítás:
Ide terveztük a Rába-híd műszaki felülvizsgálatának díját,
valamint az árkok tisztítását, a zöldfelületek nyírását és az
azokkal kapcsolatban felmerülő gépek karbantartását.
Mint látható a fenti tervezet két lényegi súlyponttal bír,
az úthálózat nagy mértékű fejlesztésének elkezdését, melyben egy nagy ugrást tervezünk, valamint egy pályázati alap
létrehozását, mely a jövő Rábapatonája kiépítésének I. lépcsője. A kiadási és bevételi főösszeg: 294.721 e Ft szerint
alakul.
A Képviselő-testület a 2016. február 24-i ülésén megalkotta az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló
2/2016.(II.25.) önkormányzati rendeletét. A rendelet a
www.rabapatona.hu weboldalon megtekinthető.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Rábapatona Község Önkormányzata
Képviselő-testületének működése

Adómérték megállapítása

2015. január 1-től 2015. december 31-ig
Képviselő-testületi ülések száma:
• Nyilvános:
16
• Zárt
  2
A képviselő-testület által hozott határozatok száma:
A képviselő-testület által alkotott rendeletek száma:
Ebből:
alap rendelet
		
módosító rendelet

108
11
6
5

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 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, illetve a polgármester tekintetében a 63. § meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a
• polgármester, valamint
• a megválasztott 6 fő önkormányzati képviselő
maradéktalanul, határidőn belül eleget tett.
Nagy Gábor
Ügyrendi Bizottság elnöke

Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
10/2015.(XI.26.) önkormányzati rendeletével
módosította a magánszemélyek kommunális adójáról
szóló 31/2004.(XII.16.) önkormányzati rendeletét, miszerint 2016. január 1. napjától a kommunális adó mértéke
8.000,- Ft/ingatlan.
(A rendelet a www.rabapatona.hu weboldalon megtekinthető.)
92/2015.(XI.25.) határozatával
döntött arról, hogy a 2016-os adóévre ismét változatlan
mértékben állapítja meg a helyi iparűzési adó mértékét. Így
a helyi iparűzési adó mértéke 1,8 %.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Tájékoztató
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 99/2015.(XI.25.) határozatával elbírálta a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat
az alábbiak szerint:
„A” típusú pályázatot
22 fő
„B” típusú pályázatot
1 fő
nyújtott be, melyből támogatásban részesült
„A” típusú pályázó 22 fő 3.000,- Ft/fő/hó
„B” típusú pályázó 1 fő 3.000,- Ft/fő/hó
támogatási összegben.

Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Mezőőri járulék bevallási kötelezettség
Tisztelt Címzett!
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének a mezei őrszolgálatról szóló 11/2015. (XI.26.)
rendelete értelmében 2016. január 1-jétől mezőőri járulékot kell fizetni.
Járulékfizetési kötelezettség terhel minden Rábapatona
község közigazgatási területéhez (külterület) tartozó földterületet. E rendelet hatálya nem terjed ki az erdő, nádas,
kivett művelési ágú területekre, védett természeti területekre, halastavakra, valamint a zártkertekre.
Járulékfizetési kötelezettség azt terheli, akinek használatában vagy tulajdonában a földterület a tárgyév január
1. napján van, így azon tulajdonosok, akik földjeiket haszonbérbe adták átterhelhetik a mezőőri járulék díját a
haszonbérlőre.
Mentesül a mezőőri járulékfizetési kötelezettség alól az
a földtulajdonos vagy földhasználó, akinek a tulajdonában vagy használatában álló összes földterület nagysága az összeszámítás után nem éri el az egy, azaz 1 hektárt.
A mezőőri járulék mértéke külterületen minden
megkezdett hektár után 1.000,-Ft/év.
A járulékfizetési kötelezettség szempontjából valamennyi használatban, illetve tulajdonban lévő termőföldet össze kell számítani.
A mezőőri járulékot kétszeri összegben kell megfizetni
minden év március hó 15. napjáig valamint október 15.
napjáig Rábapatona Község Önkormányzata e célra nyitott alszámlájára.

A mezőőri járulék meg nem fizetése esetén adók
módjára behajtandó köztartozásnak minősül.
A termőföld tulajdonosa vagy használója legkésőbb
2016. március 31. napjáig köteles a Rábapatonai Polgármesteri Hivatalnak bejelentést tenni a tulajdonában / használatában lévő földterületekről.
A bejelentéshez szükséges nyomtatványt kérem,
szíveskedjen 2016. március 31-ig visszajuttatni a Rábapatonai Polgármesteri Hivatal (9142 Rábapatona,
Kossuth u. 18.) részére. Nyomtatvány igényelhető a Rábapatonai Polgármesteri Hivatalban, és letölthető a www.
rabapatona.hu oldal „e-közigazgatás” mappájából.
A bejelentés hiányában a járulék megfizetésére az
köteles, aki az ingatlan-nyilvántartásban január 1.
napján a termőföld tulajdonosaként szerepel.
Dr. Németh Balázs
jegyző

Közérdekű információ
2016. március 16-tól az alábbi telefonszámokon érhető
el a szolgálatban lévő polgárőr, valamint mezőőr.

Polgárőrség

06-20-476-8826

Dezső Sándor mezőőr

06-20-246-8149

Szépkorúak jubileumi köszöntése
Rábapatona Község Önkormányzata nevében MolnárNagy Béla polgármester
• 2015. december 4-én, 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Ibold Herta Zrínyi utca 1. szám alatti, valamint
• 2015. december 18-án, 90. születésnapja alkalmából köszöntötte Dóczé Ferenc Zrínyi utca 2. szám alatti lakosokat.

Átadta részükre a
szépkorúak
jubileumi köszöntéséről szóló 255/2008.(X.21.)
Korm. rendelet alapján, a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által
megküldött,
Ibold
Herta és Dóczé Ferenc
szépkorúak részére kiállított, a miniszterelnök
által aláírt emléklapot.
Ezúton is jó egészséget kíván az Önkormányzat az Ünnepelteknek.
Szilbek Jenőné
igazgatási főelőadó
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Átadó ünnepség
Térfigyelő kamerarendszer és rendőrségi iroda átadására került
sor településünkön 2016. február 12-én. Az átadáson részt vett
Gyopáros Alpár országgyűlési képviselő úr, Csizmadia Gábor
megyei rendőrfőkapitány úr, valamint a térség polgármesterei, a
megyei és területi rendőri és polgárőr szervezetek képviselői, önkormányzatunk és civil szervezeteink képviselői.
Kiemelt jelentőségű volt ez a nap településünk életében,
ugyanis ünnepélyes keretek között, egyidejűleg több olyan a
közbiztonságot, vagyonbiztonságot és életminőségünk javítását
szolgáló beruházást adhattunk át a helyi közösség szolgálatára,
amelyeket az állami és a civil szférával történő gyümölcsöző és
hatékony együttműködésnek köszönhetően az elmúlt év folyamán tudott megvalósítani Önkormányzatunk.

2014 év december végén kaptuk az értesítést, hogy „A közbiztonság növelését szolgáló önkormányzati fejlesztések támogatása”
elnevezésű Belügyminisztériumi pályázaton 2.130.323.- Ft támogatást kapott településünk. Az eredetileg benyújtott pályázati
összeg 60%-át kapta meg Önkormányzatunk, azonban a kapott
támogatást jelentős összeggel kiegészítettük és a rendőrség szakmai iránymutatása mellett 11 kamerából álló térfigyelő kamerarendszert építettünk ki 6.209.538.- Ft összegben. A kamerák a
település főbb bevezető útjain, illetve központi helyeken kerültek
elhelyezésre. Fontos szempont volt, hogy az éjszakai felvételek
is kellő minőségűek legyenek, rendszámfelismerésre alkalmas
kamerák is telepítésre kerüljenek, valamint a kiépített rendszer
folyamatosan bővíthető legyen. A rendszer működik és vélhetőleg a bűncselekmények megelőzésében lesz nagyobb szerepe, de a

rendőrség számára is nagy segítséget fog nyújtani.
A rendőrség hatékonyabb munkavégzésének elősegítése, a
körzeti megbízotti munka feltételeinek javítása, a lakossággal való
kapcsolattartás megkönnyítése érdekében egy új, informatikai
eszközökkel is felszerelt körzeti megbízotti irodát alakítottunk ki,
amelyet szintén átadtunk a rendőrség részére. A korábban kialakított, közös használatú iroda és asztal helyett egy felújított, biztonsági szempontból is megfelelő, különálló körzeti megbízotti
iroda átadására került sor.
A térfigyelő kamerarendszer és a rendőrségi iroda mellett a Rábapatonai Polgárőrség az Önkormányzat együttműködésével és
segítségével sikeres gépkocsi beszerzési pályázaton vett részt 2015
évben. Szándékunk szerint az új gépjármű a település belterületei
mellett a külterületek őrzését, megfigyelését is nagyban segíteni
fogja. Terveink között szerepel a 2016-os évben a Rábapatonai
Polgárőrség számára egy polgárőr iroda kialakítása is.
Rábapatona Község Önkormányzata 2016 évben megszervezte településünkön a mezőőri szolgálatot egy fő mezőőrrel. A
mezőőri szolgálat felállítását a felsorolt intézkedésekkel és beruházásokkal összhangban, a település külterületeinek vagyonbiztonsága, az illegális hulladék lerakók felszámolása és kialakulásuk
megelőzése, valamint közbiztonsági intézkedéseink hatékonyságának növelése indokolta.
Rábapatona, történelmi múltjából fakadóan a Rábaközt és
benne a Tóközt és persze a saját területét is védte az évszázadok
folyamán. Úgy gondolom, hogy a tradicionális múlt a kellő alap,
de az állami és az önkormányzati szervek jelenkori együttműködése is megfelelő biztonságot adhat életminőségünk biztonsága
érdekében.
Rábapatona Község nevében szeretném megköszönni a Belügyminisztérium szíves támogatását, a rendőrség szakértő, támogató és gördülékeny segítségét, a térfigyelő kamerarendszer
kiépítését végző Patent Biztonságtechnikai Kft hatékony munkavégzését, valamint a Rábapatonai Polgárőrség támogatását.
Köszönöm a projektekben részt vevő minden közreműködő
önzetlen segítségét.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Jubileum

Közhírré tétetik

Rábapatona Község Önkormányzata nevében tisztelettel köszöntöm a TUTTI Élelmiszeripari Kft-t, mint
Rábapatona Község legnagyobb munkáltatóját, a „Rábapatona Községért” kitüntető cím birtokosát megalakulásának 30 éves jubileuma alkalmából.

Bilibáncs Népi Hagyományőrző Tábor és Fesztivál

Településünk nevében további sikereket és jó munkát
kívánok.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

2016-ban 25. alkalommal kerül megrendezésre a
BILIBÁNCS Népi Hagyományőrző Tábor és Fesztivál
július 14-17. között.
Civilszervezetek és szervezetlen civilek részvételére
egyaránt számítunk! A
részletekről folyamatos
tájékoztatást adunk a
Bilibáncs facebook-ján.
Györe Gabriella
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2015. év kiemelkedő elismerései
2015. március 15.
Nemzeti ünnepünk alkalmából Szalay Zsolt rendőr törzszászlós, körzeti megbízottunk az országos rendőrfőkapitánytól a bűnmegelőzés, a gyermek- és ifjúságvédelem területén
kifejtett kiemelkedő szakmai tevékenysége elismeréséül Petőfi
Emlékplakettet vehetett át.
2015. június 3-4.
A brüsszeli székhelyű „The International Taste & Quality Institute” (iTQi) nemzetközi szakzsűrije háromcsillagos díjjal jutalmazta a Tutti Élelmiszeripari Kft. instant Jegeskávé Italporát. A
márciusban rendezett „Superior Taste Award 2015” íz-megméretésen a Tutti terméke ezzel a legkiemelkedőbb eredményt érte el.
A Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestületének
szervezésében, immár 17. alkalommal rendezték meg az Év
Fagylaltja versenyt. Az ipari besorolású versenyzők (alapanyaggyártók, -forgalmazók) közül a Tutti Élelmiszeripari
Kft. Sós-diós karamell fagylaltja nyerte el az aranyérmet a
szabadon választott fagylaltok kategóriájában.
2015. június 19.
A Magyar Védőnői Szolgálat alapításának 100. évfordulója
alkalmából védőnőnk, Gácsné Kozma Ildikó, a „Rábapatona Községért” kitüntetés birtokosa, kiváló munkájának eredményeként kitüntető elismerésben részesült a Győr-MosonSopron megyei centenáriumi rendezvény alkalmából.
2015. augusztus 20.
Rábapatona Község Önkormányzata Nagyné Folkmayer
Enikő és Nagy Zoltán részére településünk érdekében végzett munkájuk elismeréseként „Rábapatona Községért” kitüntető címet adományozott.
2015. október 26.
Mogyorósi Ferencné tanítónő, milleneumi zászlóanya, a
„Rábapatona Községért” kitüntetés birtokosa Sopronban, a
Nyugat-magyarországi Egyetemen átvette gyémántdiplomáját.
Rábapatona Község Önkormányzata nevében utólag is
gratulálunk az elismerésekhez.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Értesítés a Rábapatonai Katica
Óvoda nyári zárva tartásáról
Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy Rábapatona
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2016.
(I.27.) határozatával óvodánk nyári zárva tartási idejét az
alábbi időpontban határozta meg:

2016. augusztus 15 – 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 2016.
szeptember 01-én /csütörtökön/ lesz a nyitva tartási rend
szerint.
Dittrich Kálmánné
óvodavezető
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Rábapatonai Polgárőr Egyesület
Tisztelt Rábapatonaiak!
A 12 évvel ezelőtt megalakított polgárőrség egyik alapító tagjaként elmondhatom, hogy az első időszak kezdetleges próbálkozásából, az évek alatt egy professzionális, a megyei és országos
polgárőr szövetségekkel és a rendőrséggel hatékonyan együttműködő szervezetté fejlődtünk. Ebben a fejlődésben a hosszú évek
óta lelkiismeretesen járőrszolgálatokat teljesítő tagtársakon túl elévülhetetlen érdemei vannak, az alapításunk óta elnöki tisztséget
ellátó Takács Viktornak.
Mindig fontos volt számomra hogy a lehető legbiztonságosabb legyen a településünk, ahol élünk. A félreértések elkerülése
végett meg kell jegyeznem, hogy a polgárőrnek nincs eljárási jogköre, a füstölőt nem tudja őrizni, a házba való értéket nem tudja
megvédeni, ha a betörő hátulról közelít. Mi, egy úgymond megelőző szolgálatot látunk el önzetlenül, a saját szabadidőkben. Az
is bizonyított, ahol VAN, LÉTEZIK, MŰKÖDIK a polgárőrség,
ott kevesebb a bűncselekmény!!
Az elmúlt időszakban sajnos elkezdett csökkeni a járőrtársaink száma, ezért itt szólítok meg minden olyan helyi lakost,
időset és fiatalt, fiúkat és lányokat, hogy aki késztetést érez a
járőrszolgálatban való részvételre, illetve szeretne egy összetartó,
rutinos csapat tagja lenni, az csatlakozzon hozzánk. Társaságunk
négy csoportból tevődik össze, ami annyit jelent, hogy havi egy
éjszakai szolgálat teljesítése szükséges.
Minél többen vagyunk, a munkánkat is annál hatékonyabban
tudjuk végezni a közösség szolgálatának érdekében.

Várjuk jelentkezését, jelentkezéseteket!
Jelentkezni az alábbi elérhetőségeken lehet.
Takács Viktor
06-30 621-62-47
Nagy Attila
06-70 543-24-37
Németh László
06-30 428-57-66
Etl Ádám
06-70 415-84-06
Péter Márton Károly
06-30 237-97-15
Az évenként megrendezett Polgárőr Bálra mindenkit szeretettel várunk 2016. március 12-én a Diófa vendéglőben.
Nagy Attila
Rábapatonai Polgárőrség

Értesítés Óvodai beiratkozásról
Tájékoztatjuk a Kedves Szülőket, hogy az óvodás korú
gyermekek beíratása a 2016/2017-es nevelési évre az alábbi
időpontokban lesz az óvodában:

2016. május 9. /hétfő/ 8.00-13.00 óráig
2016. május 10. /kedd/ 12.00-17.15 óráig
Kérjük, hogy a szülő hozza magával:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek
nevére kiállított azonosítót és lakcímet igazoló hatósági
igazolványt,
- a saját személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági
igazolványát
Dittrich Kálmánné
óvodavezető

Advent 2015
Rábapatona Község Önkormányzata 2015-ben már
tizedik alkalommal rendezte meg az adventi programsorozatot, amely ebben az évben is az Adventi vásárral kezdődött november 29-én.
Az első adventi vasárnapot megelőzte a község ünnepi
díszbe való öltöztetése, a Szentháromság téren felállításra
került a Falu karácsonyfája, és az Integrált Közösségi és
Szolgáltató Tér egy-egy ablakában nyílt minden nap az Élő
Adventi Naptár.
Advent első vasárnapján az Integrált Közösségi és Szolgáltató Térbe vártuk az érdeklődőket, ahol a helyi kereskedők,
kézművesek karácsonyi ünnephez kapcsolódó árui mellett
mézeskalácsot is kóstolhattak az érdeklődők, valamint a
mindszentpusztai Autista Otthon termékeit tekinthették
és vásárolhatták meg. Az Egészségnap keretében megrendezett fogyókúra verseny során „leadott” zsírmennyiségéből
készült tepertőkrémes kenyér várta a vendégeket. A kínálatban szerepelt forralt bor, forró csoki, tea és puncs is.
Az első adventi gyertyát Wolf Pál Péter plébános úr gyújtotta meg Molnár-Nagy Béla polgármester úr köszöntőjét
követően, majd kezdetét vette a helyi általános iskolások
ünnepi műsora, melyet az Albatrosz és a Bolero táncegyüttesek fellépése színesített. Udvardiné Angyal Amália mézeskalácsos segítségével mézeskalács díszítés fortélyait is elsajátíthatták az érdeklődők.
Advent második vasárnapján, december 6-án érkezett a
települési Mikulás a gyerekekhez, a második adventi gyertya meggyújtását követően. A helyi Petőfi Sándor Általános
Iskola jótékonysági kézműves és süteményvására előzte meg
a Mikulás ünnepséget.
Az adventi időszakban december 12-én, a 15 éve működő győrzámolyi Mosolyország Színjátszó Kör varázsolta
színpadunkra félig mese félig musical, Padlás című előadását. A mű egy betörés, két szerelmes fiatal és négy, a túlvilágot kereső szellem történetét meséli el. Kellemes, meghitt
és szeretettel teli perceket tölthettünk el a magával ragadó
történet alatt.
December 13-án, advent harmadik vasárnapján, az ünnepi gyertyagyújtást követően az a Stúdió Színház, PethőTóth Brigitta és Gencsev Gábor „Miénk az Operett” című
produkciója szórakoztatta a közönséget. 17 színpompás
operett jelmez, igényes díszlet, látványos koreográfia, ismert operett dallamok csendültek fel.
Advent negyedik vasárnapján az utolsó gyertya ünnepélyes meggyújtására vártuk Rábapatona lakosságát, majd az
egyházközség hittanosainak karácsonyi műsorát láthatták
az érdeklődők a római katolikus templomban.
Ezúton is szeretnénk megköszönni azoknak, akik jelenlétükkel megtisztelték és munkájukkal, támogatásukkal segítették az Adventi rendezvénysorozat sikeres megrendezését!
Németh Annamária
IKSZT vezető
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A hátország a Nagy Háborúban
„Feltámadt bennem, s azóta egy percre nem hagyott el egy
óriási felelősségérzés, hogy itt tenni kell valamit, kiabálva,
sírva kell figyelmeztetni az embereket, hogy ne engedjék magukat belesodorni abba a szörnyűségbe, amit ártatlan emberek
legyilkolása, egy világ összeomlása jelent, ami állati irtózat és
ellentéte minden emberségnek.”
Lengyel Menyhért: Egyszerű gondolatok
Éppen száz esztendeje tombolt az emberiség történetének
egyik legpusztítóbb háborúja, az első világháború. A háború
centenáriumának emlékére ezekben az években országszerte
megemlékezéseket, kiállításokat, konferenciákat rendeznek. A
Magyar Nemzeti Levéltár a centenárium tiszteletére egy 10
mobil tablóból álló vándorkiállítást állított össze az ország levéltárainak korabeli dokumentumaiból. 2015. december 11én községünkbe érkezett a vándorkiállítás anyaga. A könyvtárban megrendezett kiállítás megnyitóján a felnőttek mellett,
sok iskolás is megjelent.
A rendezvény kezdetén Molnár-Nagy Béla polgármester
úr, egy örömteli hírrel szolgált. Az önkormányzat pályázatot
nyújtott be a községi első világháborús emlékmű és környezetének felújítására, amelynek pozitív elbírálásáról a kiállítás

„Kicsik és nagyik” program
2016. január 26-án és 27-én az Integrált Közösségi
és Szolgáltató Térben a Magosfa Alapítvánnyal közösen
került megrendezésre a „Kicsik és nagyik” program. A
Magosfa Alapítvány immár 4 éve szervez programokat
idősek és gyerekek közös tanulása témakörében, mindenekelőtt a környezeti nevelés és fenntarthatóság területén.
Ennek keretén belül a délutáni fórumon a résztvevők
megismerték a program során alkalmazott módszerek
eddigi tapasztalatait, gyakorlati lehetőségeit. A fórumon
pedagógusok, diákok és civil szervezetek képviseltették
magukat. A következő nap a módszer gyakorlati bemutatására került sor, ahol a Petőfi Sándor Általános Iskola 5-es
osztálya és a Rábapatonai Nyugdíjasok Baráti Köre vett
részt. A közös munka jó hangulatban, nagy összhangban
zajlott, ahol a generációk közötti különbség tanulási lehetőséget biztosított mindkét fél számára. Az elméletet követően a gyakorlatban is közösen tevékenykedtek a „kicsik
és a nagyik” a farsang témakörét körbejárva. A foglalkozás
során a régi és mai népszokásokat, ételeket, farsangi bálokat, jelmezeket elevenítették fel. Kézműves foglalkozás
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megnyitóját megelőző napokban érkezett meg a hír. Rábapatona Község Önkormányzata 1300000 forint összeg pályázati
támogatásban részesült az emlékmű felújításara. Az ünnepélyes megnyitót követően Áldozó István, a MNL Győr-Moson-Sopron Megyei Levéltárának igazgató helyettese, Torma
Attila helytörténész és Nagy Róbert főlevéltáros előadásaikban az I. világháborúról, annak hátországi történéseiről meséltek a hallgatóságnak. Az előadások között Kulcsár Béla
harmonikaművész első világháborús katonadalokat játszott. A
rendezvény végén a Nemzeti Művelődési Intézet Győr-Moson-Sopron Megyei Irodájának munkatársai a megye területén található első világháborús emlékhelyekről készített prezentációjukat mutatták be a közönségnek.
A rábapatonai rendezvényről képekkel illusztrált beszámoló olvasható a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján: http://
mnl.gov.hu/mnl/gymsmgyl/hirek/a_hatorszag_a_nagy_
haboruban_cimu_vandorkiallitas_rabapatonan
valamint a Nemzeti Művelődési Intézet honlapján:
http://www.nmi.hu/?controller=database&action=show_
news&id=4195&language=hu_HUK
Burján Imre
alpolgármester

keretében farsangi dekorációk készültek, minden asztaltársaság elkészítette egyedi jelmezét a felvonulásra.
Köszönjük a programon való lelkes együttműködést
dr. Neumayer Évának, Sólyom Barbarának, a Rábapatonai Nyugdíjasok Baráti Körének, Kertainé Bognár Ilonának és a Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola 5.
osztályos diákjainak.
Németh Annamária
IKSZT vezető

Lássuk a medvét!
Lássuk a medvét! címmel nyílt kiállítás a helyi Integrált
Közösségi és Szolgáltató Tér épületében
A néphagyomány szerint, ha február 2-án a medve előjön a barlangjából és meglátja az árnyékát (azaz napsütéses
idő van), akkor visszabújik még téli álmot aludni, mert
még hideg jöhet. De ha borús felhők takarják az eget, az a
maci számára azt jelenti, hogy már lassan vége a télnek. S
a medvének mindig igaza van! A szervezők úgy gondolták,
egy hétig tartó Mackó kiállítással szeretnék elűzni a telet!
A megnyitót a Rábapatonai Katica Óvoda műsora színesítette, medve csalogató dalokat énekeltek, verseket szavaltak. A kiállítás február első hetében volt látogatható,több
százan tekintették meg, Győrből, Csornáról is érkeztek
vendégek.

A gyerekek, főleg a diákok és óvodások játék mackóiból
és az azokat ábrázoló tárgyakból ( kerámia medvék, képek)
sikerült összegyűjteni több mint 300 kisebb nagyobb kedvencet.
Felnőttek régi és gyerekek mai kedvenc kis játékait láthatták a tárlaton, voltak közel 35 éves medvék is. Mackócsalád szánkózik, macik a kertben és bőrönddel utazó
kismedve, medvefa, méhkas bátorságpróbája várta a látogatókat.
Köszönjük szépen az önzetlen mackótulajdonosoknak,
hogy mackóikkal hozzájárultak kiállítás sikeréhez! Ádám
Barnabás 3db, Ádám Júlia 4 db, Csepi Szonja 2db, Krémer
Ádám 3db, Balázs Kálmán 4db, Keller Dominik 14db, Gerencsér Ádám 11 db, Kovács-Bartusek Flóra 13db, Szakonyi Gergő 6db, Bári Linda 1db, Bári Nóra 1db, Karácsony
Levente 3db, Kiss Petra 1db, Papp Bence 1db, Jenei Virág
2db, Jenei Kinga 2db, Jenei Márk 1db, Nagy Boglárka 1db,
Nagy Jázmin 1db, Bartal János 1db, Pungor Levente 2db,
Pungor Bende 2db, Pungor Édua 3db, Takács Ádám 11db,
Roncz Petra 1db, Szabó János 1db, Kovács Áron 1db, Csapó Szilárd Zsolt 1db, Kerekes Amália 1db, Mező Milán
1db, Takács Lilla 1db, Kovács Gergő 1db, Molnár-Nagy
Benedek Zoltán 1db, Palócs Petra 1db, Szlatyinszky Rita
1db, Dezső Csenge 1db, Szalai Máté 1db, Sztojka Tifani
3db, Kozel Kevin 2db, Tóth Veronika 6db, Palócs Boglárka 2db, Molnár-Nagy Panna 11db, Boros Márk 6db,
Hemperger Zsanett 2db, Tápai Laura 20db, Roncz Olivér
2db, Bartal Noémi 5db, Sándor Orsolya Vanda 2db, Kertai
Jázmin 1db, Kertai Klaudia 3db, Kövecses Dóra és Levente
11db, László Fanni 10db, Danyi-Czeglédi Réka 1db, Kása

Zsófia 6db, Kása Csanád 4db, Vég Bianka 1db, Csóbor Lili
2db, Nagy Karolina 1db, Mózes András 1db, Szabó Luca
16db, Vég Vanessza 1db, Király Ábel és Dominik 8db, Jávori Lili 1db, Burdon Anikó 15db, Németh Annamária
5db, Nyári Zoé 9db, Kuti Annamária 11db, Barta Nóra
1db, Nagy Tamás 8db, Burján Zsóka 6db, Nagy Kármen
3db, Varga Zalán 2db, Kovács Attila 3db, CSANA 11db,
Szalai Andrásné 8db, Bognár Kristóf 8db, Papp Roland
3db, Takács Róbertné 2db, Bogdán Virág 1db, Sándor Botond 1db, Németh Kira 1db, Németh Rebeka 1db, Varga
Liza 1db, Enzsöl Míra 1db, Nagy Kamilla 1db és Pogai
Bence 1db.
Örömmel fogadtuk a látogatók könyvében összegyűlt
sok kedves véleményt, örülünk, hogy az első mackókiállításnak ilyen nagy sikere volt!
Németh Annamária
IKSZT vezető

Kultúrházak éjjel-nappal
Idén február 5–7. között rendezték meg országszerte a
közösségi művelődés sokszínűségét és nyitottságát évrőlévre bemutató Kultúrházak Éjjel-Nappal rendezvénysorozatot. A rendezvény ez évi kiemelt témája az élő zene volt.
A 2016. évi Kultúrházak éjjel-nappal akció meghirdetője és lebonyolítója a Magyar Népművelők Egyesülete.
Az egész országot érintő akcióval, valamint a televíziós és
rádiós kampánnyal szerették volna ráirányítani a figyelmet
a közművelődési terek nyitottságára, az intézmények és
szervezetek sokszínűségére, a helyi társadalomban betöltött közösségépítő szerepére.
Településünk is csatlakozott a kezdeményezéshez, február 5-én közös gondolkozásra hívta a lakosságot. Ötleteket vártunk elsősorban a Majális és a Falunap programjaihoz, megvitattuk, hogy melyek maradjanak továbbra is a
programokon, mi az, amit hiányolnak, szívesen látnának.
A kellemes légkörhöz hozzájárultak a helyi amatőr
Szivarock zenekar nosztalgia dalai, így a késő estébe nyúló,
jó hangulatú és eredményes beszélgetés részesei lehettünk.
Németh Annamária
IKSZT vezető
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Félévi eredmények
A Rábapatonai Petőfi Sándor Általános
Iskola értesítései

Tavaszi szünet
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy a
Iskolánk
2015/2016.
tanévének első
félévi eredményei
a következőképpen
alakultak:
Félévi
eredmények
1. osztály:
kiválóan megfelelt:
16 fő
tavaszi szünet az alábbi időpontban lesz:
jól teljesített:		
8 fő
2016. márc. 24. – 2016. márc. 29.
Tantárgyi átlagok
Iskolánk 2015/2016. tanévének első
megfelelően teljesített: 2 fő
Szünet előtti utolsó tanítási nap:
tanév
félévi eredményei a következőképpen 2. osztály:2015/2016.
kiválóan megfelelt: 6 fő
2016. március 23. (szerda)
I.
félév
alakultak:
jól teljesített:		
6 fő
Szünet utáni első tanítási nap:
Tantárgyi átlagok
megfelelően teljesített: 6 fő
2016. március 30. (szerda)
2015/2016. tanév - I. félév
Márkus Gusztáv, igazgató

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

3. a

3. b

4.

5.

6.

7.

8.

Iskola
2015/2016.

Iskola
2014/2015.

4,73
4,42
‐
4,26
‐
4,15
‐
4,57
‐
‐
‐
‐
‐
‐
4,84
4,84
‐

4,88
4,71
‐
4,58
‐
4,65
‐
4,59
‐
‐
‐
‐
‐
‐
5
4,94
‐

4,48
4,44
‐
3,88
‐
4,24
4,64
4,32
‐
‐
‐
‐
‐
‐
5
‐
5

4,5
4,18
4,18
3,56
‐
3,81
4,81
‐
‐
4,25
‐
‐
‐
‐
4,68
4,93
‐

4,2
4,1
3,53
3,33
‐
3,03
4,2
‐
‐
3,83
‐
‐
‐
‐
4,3
4,3
‐

3,38
3,61
3,92
3,23
‐
2,92
4,23
‐
‐
‐
3,38
3,61
3,53
3,61
4,23
4,23
‐

4,56
4,39
4,39
4,21
4,95
3,65
4,95
‐
‐
‐
4,08
4,26
3,91
4,47
4,82
4,82
‐

4,39
4,26
4
3,86
4,95
3,78
4,56
4,49
‐
4,04
3,73
3,93
3,72
4,04
4,69
4,68
5

4,30
4,07
3,95
4,00
4,66
3,81
4,58
4,53
4,95
3,89
4,12
4,21
4,04
4,35
4,65
4,53
4,66

5

4,88

4,4

4,23

4,69

4,74

4,5

‐
5
‐

‐
4,88
4,56

‐
4,6
‐

‐
4,69
‐

‐
4,95
‐

‐
4,83
4,56

4,59
4,91
4,58
4,91

5
‐
4,73
‐

5
‐
5
‐

4,84

5

‐

4,93

4,9

4,76

‐

4,89

4,84

4,6

4,47

4,06

3,36

4,43

4,34

4,75

4,69

4,31

4,06

4,48

Osztály átlag 4,64
Tavalyi átlag

Kitűnők

nád, Hujber Maja, Kása Csanád István,
Kertai Klaudia

2015/2016. tanév - I. félév
3.a osztály - 5 fő
1. osztály - 16 fő
osztály:
kiválóanJenei
megfelelt:16
fő Virág, Kövecses LeKinga, Jenei
Csepi Lara, 1.
Györe
Hunor, Káposzta
teljesített:
vente, Lengyel Rebeka, Nagy Boglárka
Máté, Kertai Lívia, Király ÁbeljólNoé,
megfelelően
teljesített:
Kövecses Dóra, Liszy Janka, Nagy
Jáz3.b osztály - 8 fő
min, Nagy Karolina, Németh Regina,
Bence, Csák
Papp Bence, 2.
Pekó
Dorina, Szalai kiválóan
Máté, Barta
osztály:
megfelelt:6
fő Evelin, Enzsöl Blanka
Rozina,
Györe
Sára, Kiss Áron, Molnár
Szokolics Léna, Tsenikidis Nikolaos,
jól teljesített:
Marcell, Németh Éva, Szokolics Szonja
Zaicsits Balázs

megfelelően teljesített:

2. osztály - 6 fő
Bári Linda, Burján Zsóka, Dezső Csa16 ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

4. osztály - 5 fő
Bári Nóra, Káposzta Márk, Rácz Zol-

Kitűnők

4,40

tán Ákos, Roncz Olivér, Takács Bence
Dávid
5. osztály - 2 fő
Molnár Ottó, Tóth Domonkos Gáspár
6. osztály
8 fő - 2 fő
Németh2Vivien,
Rácz Petra Vivien
fő
8. osztály - 2 fő
Borbély Bálint, Stoller Ambrus

6 fő
6
Összesen:fő
2014-2015:

46 fő
36 fő

(24,6%)
(19,0%)

Farsang az iskolában
Az idei farsangot is lázas készülődés előzte meg. Minden
osztály műsorral készült a nagy napra. Zenéket válogattak,
tánclépéseket gyakoroltak, szöveget tanultak.
A nyitótáncot alsós és felsős táncosaink adták elő, amit
Fertetics Andrea tanított be.
Az elsősök ötletesebbnél ötletesebb jelmezekben vonultak
fel. A másodikasok aranyos pingvin táncot mutattak be. A
harmadik á. osztályosok tengerészeknek öltöztek, míg a b.
osztályosok nagy adag pizzákat sütöttek. Disco hangulatot
idéztek a negyedikesek miközben iskola tejet ittak, Violetta
film szerepe villant rövid időre, majd egy szoknya és nadrág
szerepcsere szemtanúi lehettünk az ötödikesek előadásában.
Az Abba egyvelegre megtelt a színpad, hiszen a hatodikosok
táncoltak. Nagy lazasággal keresték helyüket a hetedikesek,
miközben csokoládét dobáltak a nézőknek. Végül egy kis
időutazásban volt részünk, hiszen a nyolcadikosok az elmúlt
iskolás éveik szerepeit elevenítették fel. A jól sikerült produkcióknak mindenki örült.
A meglepetés előadásnak nagy sikere volt, hiszen a tanárok
a TIE programban való aktív részvételüket szimbolizálták.
A tombolasorsoláson értékes nyeremények találtak gazdára. A büfében finom szendvicsek, sütik, üdítők várták az éhes,
szomjas bálozókat. Jó zenére táncolhattak kicsik és nagyok.
Mindenkinek köszönet, aki bármilyen módon hozzájárult
ennek a napnak a sikeréhez!
Nagy Zoltán
tanár
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„Sülnek a fánkok” - farsangi készülődés az óvodában
Február elején közös szülő-gyermek programra, fánkkészítésre motiváltuk a családokat. Az elkészült
finomságokat ezután az óvodában
fogyasztották el közösen a gyermekek. A fotó megmutatja, milyen jók
is voltak a különböző fánkok, mert
délutánra már kiürültek a tányérok.
Ebből a téli időszakból nem maradhatott ki a vidám, zenés program
sem, mely február 01-én volt az oviban.
Gyertyaszentelőkor a gyermekekkel
elmentünk megnézni a mackókiállítást
az IKSZT-be, ahol gyorsan megkeresték a saját kis mackójukat, melyet a
kiállításra küldtek be. Ezután vidám
dalokkal, mondókákkal, énekekkel
megnyitottuk a kiállítást.
Mindezek zárása volt a farsangi jelmezes bál az óvoda csoportjaiban. Színes díszek, álarcok, jelmezek várták a
bálozókat, akik nagy vidáman ropták
a táncot és ették a finomnál finomabb
süteményeket, kóstolgatták az innivalókat, táncoltak örömükre.
Dittrich Kálmánné, óvodavezető

Papától kis Bencének
Bence, Bence, kis Bence,
A mi házunk kedvence.
Örülünk, hogy eljöttél,
A mi kisfiunk lettél.

Kelj fel Bence, kelj fel már,
A kis nyuszi erre jár.
Kis kocsiját húzogatja,
Piros tojást osztogatja.

Húsvét hétfő egy szép ünnep,
Elindul a fiú sereg.
Kislányokat, asszonyokat
Kölnivízzel meglocsolnak.

Erdőben a sok kis nyuszi
Piros tojást festegeti,
A tavasznak szép a hangja,
Holnap lesz már Húsvét napja.

Minden gyerek nagyon várja,
Mit rak majd a kosarába,
Piros tojás, csoki nyuszi,
Kisbárányka élő nyuszi.

Elteltek az ünnepek,
Kis Bence is haza megy.
Óvodába megy a drága,
Sok kis barát nagyon várja.

A madarak felébredtek,
Dalolgatnak, beszélgetnek.
Sok kis rigó fütyörészik,
A szép tavaszt így köszöntik.

Megteltek a kis kosarak,
A gyerekek játszadoznak,
Forgatják, rakosgatják,
Közbe-közbe megkóstolják.

Szép tavasz van, de jön a nyár,
Amit minden gyermek vár.
Kis Bence is nagyon várja,
Újra jöhet Patonára!!!

A napocska ébredezik,
Rába vízben megmosakszik.
A szemeit törölgeti,
A kis Bencét ébresztgeti.

Elérkezett már az este,
Aludni megy a kis Bence.
Fogat mos és megmosakszik,
Jó kis ágyban elalszik.
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Takács Béla

Nyugdíjasok Baráti Köre
Január 26-án „Kicsik és Nagyik” címmel összejövetel volt
az IKSZT-ben.
Az 5. osztályosok és a nyugdíjasok aktív tagjai találkoztak a
farsang jegyében. rendezett vetélkedőn.
A farsang évenként ismétlődő időszak,melyet évszázadok
óta az evés-ivás, lakmározás, ,jókedv, lakodalmak, disznótorok, jelmezes felvonulások jellemeztek. A báloknak az ismerkedésben, párválasztásban volt nagy szerepe. Jellegzetes étele a

farsangi fánk, utolsó napja a húshagyó kedd majd megkezdődött a nagyböjt, ami húsvétig tartott.
Csoportos foglalkozás keretében összegyűjtöttük a helyi
szokásokat, ételeket, tevékenységeket a múltból és a jelenből.
Jelmezeket, díszítő elemeket készítettünk A gyerekeknek nagyon sok ismerete volt, de sok új elem is előkerült a régmúlt
időkből. Jó volt együtt lenni a gyerekekkel, jól éreztük magunkat és jóízűen fogyasztottuk el a fánkot (Királyné sütötte)
és egyéb finomságokat.
Február 4-én megható, szép ünnep volt a Nyugdíjasok Baráti Körében.
Nagy Miklósné (Gizus néni) 80. születésnapját ünnepeltük. Versekkel, dalokkal, ajándékkal kedveskedtünk az ünnepeltnek. Pirospozsgás, mosolygós arca, optimizmusa példa
mindannyiunk számára.
Családja bőséges lakomával igazi ünneppé varázsolta ezt a
délutánt.
Jó egészséget kívánunk, hogy még nagyon sokáig élvezze
családja és valamennyiünk szeretetét!
Lengyel Gusztávné
nyugdíjas

Népmozgalmi adatok
Rábapatona
2015. január 1-től
2015. december 31-ig

Felhívás javaslattételre
„Rábapatona Község díszpolgára”
és
„Rábapatona Községért”
kitüntetés adományozásához

Születések száma:

32

Halálozások száma:

34

Házasságkötések száma:

11

(a helyi házasságkötő teremben)

IKSZT- szabadidős tevékenységek
(Szentháromság tér 1.)

TRX (funkcionális tréning)

HÉTFŐ 13:00-19:00

ZUMBA (kedvelt fitness program)

HÉTFŐ 19:00-20:00

NÉPTÁNC (Rába Néptáncegyüttes) KEDD 13:30-14:30
KARATE
PÉNTEK 17:30-13:30

KEDD 13:00-19:00		

BOZSIK program (Besenyő SC)

KEDD 16:00-13:00
SZERDA 16:00-19:00

CSÜTÖRTÖK 16:00-18:00
BOLERO táncedzések

(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 március 31-ig tehetnek a polgármesternek írásbeli, indoklással ellátott
javaslatot.
A kitüntetések adományozására a 2016. augusztus
20-i ünnepség keretében kerül sor.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

SZOMBAT 9:00-17:00
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