XVI. évf. 2019. I. szám

Polgármesteri tájékoztató
Tisztelettel köszöntöm Önöket a 2019-es évben, engedjék
meg, hogy tájékoztatást adjak az elfogadott költségvetésünk alapján a 2019. évi fejlesztési terveinkről.
A tavalyi év két legnagyobb beruházását, a belterületi utak felújítását és a kerékpárút létrehozását gyakorlatilag 2018 év végére
befejeztük, azonban voltak és jelenleg is vannak a 2019 évre áthúzódó beruházásaink.
A 2019-es év, elsősorban az ingatlanfejlesztések éve lesz Rábapatonán. Ennek keretében végeztettük el a Katica Óvoda fűtéskorszerűsítését, amelynek folytatásaként, ez év tavaszán elkészül
az épület homlokzati hőszigetelése is. Ebben az évben átadásra
kerül az új sportöltöző, de emellett egy sikeres pályázati lehetőség
révén műfüves sportpálya kialakítására is sor kerül az iskola mellett. Az év végén Önkormányzatunk megszerezte a volt Takarék
épületének tulajdonjogát, amelyet március hónaptól bérbe is adtunk, így a lakatlan épület új funkciót kap a település központjában. Terveink között szerepel az Egészségház és a Polgármesteri
Hivatal felújítása is, amely beruházásokat elsősorban a Magyar
Falvak Program pályázati lehetőségei révén szeretnénk megvalósítani. A faluközpont XXI. századi kialakításának újabb lépéseként,
a Rábapatonai Plébániával együttműködve, szintén egy pályázati
lehetőség révén elkezdjük templomunk külső felújítását, valamint elbontásra kerül a régi plébánia épülete.
A TOP-2.1.3-15-GM1-2016-00001 azonosítószámú,
Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Rábapatona
községben című pályázatunk a döntéshozók értesítése alapján
54.493.845.- Ft támogatásban részesült. A pályázat révén, a település jelentős részén – Kossuth utca, Árpád utca, Szentháromság tér, Széchenyi út, Szabadság utca és Zrínyi utca – felújítjuk a
belvízelvezető árokrendszert, illetve új árok- és csatornarendszert
építünk ki. Az előkészítési folyamat befejezését követően, a munkák előreláthatóan 2020. év tavaszán kezdődnek meg.

TÁJÉKOZTATÓ
A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatokról
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 70/2018.(XI.28.) határozatával elbírálta a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat az alábbiak szerint:

A fenti beruházások mellett folytatjuk a járdaépítést is, valamint 8.000.000.- Ft-ot különítettünk el költségvetésünkben
több kisebb beruházás megvalósítására. Tervezzük továbbá a
közvilágítás korszerűsítését, amellyel nemcsak korszerűbbé, de
energiatakarékossá és funkcionálisan hatékonyabbá is tennénk a
jelenlegi rendszert.
Bízom benne, hogy 2019. évi fejlesztéseink is a lakosság megelégedésére szolgálnak, hozzájárulva egy élhetőbb település kialakításához.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
„A” típusú pályázatot 13 fő,
nyújtott be, melyből támogatásban részesült
„A” típusú pályázó 13 fő
5.000,- Ft/fő/hó
támogatási összegben.
„B” típusú pályázat nem érkezett.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
MUNKATERVE 2019. évre
Az üléseken a tervezett napirendi pontok tárgyalása előtti feladatok:
a) Tájékoztató a lejárt határidejű önkormányzati döntések végrehajtásáról
b) Beszámoló a polgármester hatáskörébe utalt feladatok intézéséről
c) Beszámoló a Szociálpolitikai Bizottság hatáskörébe utalt feladatok intézéséről

Tervezett napirendek,
Napirendi pontok előadói

Az ülés
ideje
2019.01.31.

2019 02.13.

2019.02.27.

2019.03.27.

2019.04.24.

2019.05.29.

1. A polgármester 2019. évi szabadságolási tervének jóváhagyása
Előadó. Molnár-Nagy Béla polgármester
2. A Rábapatonai Katica Óvoda nyári zárva tartási idejének meghatározása
Előadó: Bukta Zoltánné óvodavezető
1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének tárgyalása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
2. Civil szervezetek beszámolója a 2018. évi tevékenységükről, 2019. évi terveik ismertetése
Előadó: Civil szervezetek képviselői
1. Az önkormányzat 2019. évi költségvetési rendeletének megalkotása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
2. Civil szervezeti pályázat kiírása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
1. Tájékoztató a 2018. II. félévi előirányzat módosításokról
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
2. A 2018. évi költségvetési rendelet módosítása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
3. A civil szervezetek önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatainak elbírálása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
4. Étkezés térítési díjak nyersanyagnormáinak felülvizsgálata
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
5. Rábapatona Község Önkormányzata 2019. évi közbeszerzési tervének elfogadása
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
1. A „Jószív” Temetkezési Kft. tájékoztatója a köztemető állapotáról
Előadó: „Jószív” Temetkezési Kft. képviselője
2. A 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló rendelet megalkotása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
3. Tájékoztató a belső ellenőrzések tapasztalatairól, megállapításairól
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
4. A gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok átfogó értékelése 2018. évről
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
5. Igazgatási szünet elrendelése
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
6. Közmeghallgatás előkészítése
1. KÖZMEGHALLGATÁS
2. Kitüntetési javaslatok elbírálása.

2019.06.19

1.
2.
3.

2018.09.04.

1.
2.
3.

2019.09.25.
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1.

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: Bukta Zoltánné óvodavezető
A Helyi Választási Bizottság tagjainak megválasztása, eskütétele
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
Tájékoztató a 2019. I. félévi előirányzat módosításokról
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
Az önkormányzat 2019. évi költségvetését megállapító rendelet módosítása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
A Katica Óvoda vezetőjének beszámolója a 2018/2019-es nevelési évről
Előadó: Bukta Zoltánné óvodavezető
BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati ösztöndíjrendszerhez való csatlakozás
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester
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Bizottsági állásfoglalás

Pénzügyi- és Településstratégiai
Pénzügyi- és Településstratégiai
Szociálpolitikai
Pénzügyi- és Településstratégiai
Pénzügyi- és Településstratégiai
Pénzügyi- és Településstratégiai
Pénzügyi- és Településstratégiai
Pénzügyi- és Településstratégiai
Pénzügyi- és Településstratégiai
Pénzügyi- és Településstratégiai
Pénzügyi- és Településstratégiai
Szociálpolitikai

Pénzügyi- és Településstratégiai, Ügyrendi
Pénzügyi- és Településstratégiai

Pénzügyi- és Településstratégiai
Pénzügyi- és Településstratégiai
Pénzügyi- és Településstratégiai
Pénzügyi- és Településstratégiai

2019.10.30.

1. Tájékoztató a helyi adókivetések és a beszedések állásáról
2.

2019.11.27.

1.
2.
3.
4.
5.

2019.12.11.

1.
2.

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 2020. évi munkatervének elfogadása
Előadó: Molnár-Nagy Béla polgármester

Pénzügyi- és Településstratégiai

Pénzügyi- és Településstratégiai
Pénzügyi- és Településstratégiai
Pénzügyi- és Településstratégiai
Pénzügyi- és Településstratégiai

Pénzügyi- és Településstratégiai
Szociálpolitikai,
Ügyrendi

3. A 2020. évre szóló belső ellenőrzési terv jóváhagyása
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
4. Tájékoztató a Polgármesteri Hivatal 2019. évi működéséről
Előadó: dr. Németh Balázs jegyző
A képviselő-testület ülésére meg kell hívni – kivéve a zárt üléseket – az SZMSZ-ben meghatározott személyeket.
Kelt: Rábapatonán, 2018. december 6. napján
Molnár-Nagy Béla
polgármester
Záradék: Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a képviselő-testület 2019. évi munkatervét a 75/2018.
(XII.12.) határozatával elfogadta.

Tájékoztató
a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesült
háztartások egyszeri támogatásáról
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy azon személyek
részére, akik a téli rezsicsökkentésben korábban nem részesültek és igényüket a Polgármesteri Hivatalban 2018. október
15-ig bejelentették, az önkormányzat

12.000,- Ft értékű utalványt ad át.
Az utalványok személyesen átvehetőek a Rábapatonai Polgármesteri Hivatalban Kertainé Győrig Renátánál.
Az utalvány 2019. december 15-ig használható fel!
Az utalványokban szereplő tüzelőanyag – kivéve a propánbutn gázpalackot – átvehető
Szabó Péterné egyéni vállalkozó által üzemeltetett
Szabó Tüzépen
Címe: 9012 Győr, Koroncói úti „TSZ major”
Felhívom a figyelmet rá, hogy a támogatás formája csak
természetbeni támogatás, azaz fűtőanyag, melynek szállítási és
darabolási költségeit az utalvány nem fedezi!
dr. Németh Balázs
jegyző

Kelt: Rábapatonán, 2018. december 17.
dr. Németh Balázs
jegyző

Adómérték megállapítása
Rábapatona Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete
14/2018.(XI.29.) önkormányzati rendeletével
a helyi iparűzési adó mértékét 2019. január 1-jétől
kezdődő hatállyal az adóalap 1,6 %-ban állapította meg
(ez a mérték a korábbi években az adóalap 1,8 %-a volt).
Rábapatona Község Önkormányzata örömmel vár minden új betelepülni kívánó iparűzési adóalanyt.
Ennek érdekében azon személyek, vállalkozások, akik elősegítik személyes kapcsolataik révén olyan új adófizetők letelepedését Rábapatona község területén, mely adófizetők által
a befolyt adó mértéke eléri az évi 500.000,- Ft-ot és vállalják,
hogy legalább 5 éven keresztül Rábapatonán lesznek adóalanyok, az önkormányzat 2 éven keresztül 15 % sikerdíjat fizet
a betelepült adóalany után.
Sikerdíj feltétele:
• a betelepült vállalkozás évi minimum 500.000,- Ft
iparűzési adót befizet
• legalább 5 évig Rábapatonán lesz adóalany.
A 2019. adóévre a kommunális adó mértéke változatlan.
Molnár-Nagy Béla
polgármester
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A jövő Rábapatonája 3.0, az ingatlanfejlesztések éve
Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének rövid ismertetése
A Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló
2018. évi L. törvény- a továbbiakban költségvetési törvény -,
valamint a kormányzati tervezési irányelvek figyelembevételével
elkészítettük Rábapatona Község Önkormányzatának 2019. évi
költségvetési tervezetét, melyet az alábbiak szerint ismertetnék a
tisztelt lakossággal:
BEVEZETŐ
A részletes pénzügyi tervezés előkészítő munkái intézményi
szinten már 2018. december hónapban elindultak.
Első lépésben felmérésre kerültek a 2019. évi állami támogatást megalapozó mutatószámok, mind az önkormányzat, mind
az önkormányzati intézmények létszámai vonatkozásában, mely
az Óvoda esetében a nagyobb gyermeklétszám miatt növekedést
mutat. A tervezés időszaka alatt folyamatos egyeztetések zajlottak az intézmények vezetőivel. Az Önkormányzat költségvetése
vonatkozásában, a Hivatal tisztségviselői is rendszeresen egyeztetetéseket hajtottak végre a költségvetési egyensúly kialakítása
érdekében, a biztonságos feladatellátás előtérben tartásával, figyelembe véve a jogszabályi változásokat.
A tervezés során a Magyar Közlönyben több jogszabály, illetve
jogszabályok módosítása jelent meg, mely döntések, rendelkezések a 2019. évi tervszámokat, illetve az elfogadásra kerülő költségvetési rendelet végrehajtását befolyásoló tényezők.
Többek között a 2019. évi tervezés során figyelembe vett törvények és rendelkezések, a 2018. évi L. törvény mellett:
- az államháztartásról szóló, többször módosított 2011. évi
CXCV. törvény és annak végrehajtási rendelete (továbbiakban
Áht. és Ávr.);
- Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV.
törvény (továbbiakban Gst.),
- a kötelező legkisebb munkabér (minimálbér) és a garantált bérminimum 2019. évi megállapításáról szóló 324/2018. (XII.30.)
Korm. rendelet; - mely a 2019. évi béreket is szabályozta.
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- a közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér
megállapításáról szóló 170/2011. (VIII. 24.) Korm. rendelet
hatályos állapota
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 71. §-ának (4) bekezdése
Az Áht. és annak végrehajtási rendelete a fogalmak pontosítása mellett kiemeli, miszerint az államháztartásban a tervezést, a
gazdálkodást és beszámolást középtávú tervezés és ezen alapuló éves
költségvetés alapján kell folytatni. A tervezés során biztosítani kell a
tervezett bevételek közgazdasági megalapozottságát, és azt, hogy csak
annyi kiadás kerüljön megtervezésre, amennyi a közfeladatok ellátásához indokoltan szükséges. A gazdálkodás során biztosítani kell a
tervezett cél szerinti felhasználást.
A 2019. évi személyi juttatások és járulékok tervezésénél figyelembe vettük a 2019. évi minimálbér és elvárt bérminimum
mértékét. 2019. január 1-jétől a minimálbér mértéke bruttó 149
ezer Ft/hó, illetve a középfokú iskolai végzettséghez, vagy szakképzettséghez kötött munkakör betöltése esetén az elvárt bérminimum
bruttó 195 ezer Ft/hó. Az SZJA mértéke 15% maradt.
A szociális juttatásokra vonatkozó jogszabályok, illetve az ellá-
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tási rendszer idén számottevő módon nem változott. A szociális
juttatásokat érintő változásokat az „Ágazati terv” részben részletesen bemutatjuk.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítása tervezés
vonatkozásában az óvodapedagógusok előmeneteli rendszeréhez, illetve ehhez kapcsolódóan a személyi juttatások meghatározásához kapcsolódóik. Az óvodapedagógusok bérének
tervezésekor a hatályos jogszabályi követelmények figyelembevételre kerültek, a pedagógus bértábla végső kialakulása 2017.
szeptember 1-jével megtörtént, ezen állapot kialakulása után csak
az átsorolások kapcsán várható emelkedés.
A fentiek alapján a Képviselő-testület elé egy átgondolt költségvetési tervet irányoztunk elő, mely az Önkormányzat és irányítása alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában a kötelező feladatellátást biztosítja, és a meglévő anyagi források
figyelembevételével a község innovatív fejlődését szolgáló
fejlesztéseket, beruházásokat irányoz elő.
BEVÉTELEK
A források tervezése a költségvetési törvény alapján került ös�szeállításra. A bevételek jogcímenkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja (adatok ezer Ft-ban).
2019. évi
Megnevezés
eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
(B111)

49.182

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása
(B112)

47.697

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

23.274

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
(B114)

3.147

Működési célú költségvetési támogatások –
kiegészítő támogatások (Bm bérpályázat)
Önkormányzatok működési támogatásai
(=01+…+06)
(B11)
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)
(B16) (Közfog és Védőnő)

5.760
129.060
7.743

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)
(B1)

136.803

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
(járdafelújítás)

15.168

Vagyoni típusú adók (=110+…+116)

(B34)

8.000

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)
(B351)

50.000

Gépjárműadók (=144+…+147)

10.000

(B354)

Termékek és szolgáltatások adói
(=117+138+142+143+148)
(B35)
Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)
(B36)
Közhatalmi bevételek
(=93+94+104+109+165+166)

(B3)

60.000
68.000

Tulajdonosi bevételek B404 (beleértve a
mezőőri járulékot is)

4.971

Ellátási díjak (B405)

5.030

Kiszámlázott ÁFA (B406)
Működési bevétel (B4)
Ingatlanok értékesítése (B52) (Naperőmű park)
Egyéb működési céllal átvett pénzeszköz (sport
egyesület TAO-kölcsön visszafizetése)
Felhalmozási Bevételek (B5)
Hitel kölcsön felvétel államháztartáson kívülről
B811
Maradvány igénybevétele B813
Betétek megszűnése B817
Bevételek mindösszesen

3.484
13.485
7.874

nek kalkulált értéke a 2014. évi iparűzési adóalap 0,55%-ka. Az
adóalapok meghatározásánál mindig a június 30-i állapot szerinti
adatokat közlése volt elvárt központilag.
Összességében megállapítható, hogy az állami támogatás fokozatosan átalakuló rendszere a centralizáció irányában hat, több
esetben a feladatellátás gesztor önkormányzathoz vagy társuláshoz irányul, (hulladékgazdálkodás, szociális ügyek, stb.) mindamellett, hogy a magasabb adóerő-képességgel rendelkező település önkormányzatok csökkentett mértékű állami támogatásban
részesülnek, főleg a pályázati rendszerben…
Működési célú támogatás értékű bevételek

4.500
12.374
0
51.629
0
297.459

A működési támogatások rovaton jelenik meg a közfoglalkoztatás kalkulált állami támogatása 2.472 ezer Ft-tal, átlagosan 2 fő
közfoglalkoztatott vonatkozásában.
Közhatalmi bevételek

Jelentősebb eltérések bemutatása a tavalyi tervhez
viszonyítva:
Állami támogatások:
Az állami támogatások mértéke eredeti előirányzat növekedett
2019-re. 2018-ban 122.533 e Ft volt az állami támogatás, míg
idén az állami támogatás tervezett normatív értéke 129.060 e Ft
összegben került meghatározásra. A fentiekből kitűnik, hogy önkormányzati szinten az állami támogatás mértéke 5,4%-kal nőtt
a tavalyi évhez képest.
Továbbra is jelentős állami támogatás elvonást eredményez
azonban a „beszámítási korlát” rendszerének tovább élése, melynek kalkulált értéke a 2014. évi iparűzési adóalap 0,55%-ka. Az
adóalapok meghatározásánál mindig a június 30-i állapot szerinti
adatokat közlése volt elvárt központilag.
Összességében megállapítható, hogy az állami támogatás fokozatosan átalakuló rendszere a centralizáció irányában hatott,
több esetben a feladatellátás gesztor önkormányzathoz vagy társuláshoz irányult, (hulladékgazdálkodás, szociális ügyek, stb.)
mindamellett, hogy a magasabb adóerő-képességgel rendelkező
település önkormányzatok csökkentett mértékű állami támogatásban részesülnek.
Bevételnövekményt eredményez a munkáltatói szociális hozzájárulási adó 19,5%-ra történő mérséklése, így a „bruttó” állami
támogatásból havonta nagyobb összegű támogatás jut az önkormányzatnak, a tervezett további csökkentés is könnyítést jelentene költségvetésünk számára.
Továbbra is jelentős állami támogatás elvonást eredményez
azonban a „beszámítási korlát” rendszerének tovább élése, mely-

Az iparűzési adó mértéke növekvő tendenciát mutat, viszont
nem hagyható figyelmen kívül a gazdasági élet és a mezőgazdasági vállalkozások ingadozásának a hatásai. 2018-ban az eredeti
előirányzat 45 millió Ft volt, mellyel szemben a várható év végi
teljesítés elérte a 67 millió Ft-ot. Javasolt előirányzat 50 millió
Ft, tekintettel a folyamatos gazdasági konjunktúrára. (A 2018.
évi GDP-növekedés 5%-os volt a legfrissebb adatok alapján),
valamint arra, hogy a legnagyobb adóalany növekvő tendenciát
mutat be. A gazdasági társaságok valószínleg meghaladják ezen
bevételi tervszámot tekintettel a társasági adó és más járulékok
központi kormányzati mérséklésének hatására.
A gépjárműadó vonatkozásában előirányzat módosítás az elmúlt évek viszonylatában került meghatározásra. Javasoljuk a
gépjárműadó előirányzatát – mely a teljes bevétel helyben maradó
részének 40%-t jelenti – a tavalyi szinthez képest növelni, tavaly
9,5 millió Ft volt, idei évben 10 millió került beállításra, tekintettel arra, hogy a lakosság több személyautót tart üzemeltetésében. A gépjármű-adó teljes egészében elegendő az útfelújításhoz
felvett hitel tőketörlesztésére, így Rábapatona azon önkormányzatok közé tartozik, akik a befolyt gépjárműadót ténylegesen az
úthálózat fenntartására fordítja.
A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a tavalyi
tervezett összeggel kalkuláltunk, mely beszedése sikeres volt.
A mezőőri járulék – adózási rendszerbe történő - bevezetése,
mely kapcsán ténylegesen 2,5 millió forint folyt be, itt változás
nem várható, tekintettel arra, hogy a mezőgazdasági ingatlanok
mértéke és nagysága nem nő, csak a fizetők személyében történhet változás.

Kiemelt főbb adónemek eredeti előirányzatának összehasonlítása:

Helyi adók

Iparűzési adó
Magánszemélyek kommunális adója
Gépjármű adó
Mezőőri járulék

2018. évi eredeti
előirányzat
ezer Ft-ban

2019. évi javasolt
eredeti előirányzat
ezer Ft-ban

Változás 2018. év
adatához képest
ezer Ft-ban

45.000

50.000

5.000

8.000

8.000

0

9.500

10.000

500

2.500

2.500

0
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Felhalmozási bevételek
Pályázati bevételi források
Elnyert pályázatok:
I.

Eredeti előirányzatban pályázattal egy esetben számoltunk, a TOP-2.1.3-15-GM-2016-0001 sz. „Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Rábapatonán” c. pályázat
kapcsán. Az elnyert támogatás összege 54,5 Millió forint.
Ezen összeg egy elkülönített alszámlán kerül majd vezetésre, az önkormányzat költségvetésében nem jelenik
meg. Idén a pályázat előkészítése fog megvalósulni.
II. Állami támogatás járda építésre, 12.5 Millió forint- idei évben felhasználásra kerül.
III. FLM-pályázat 2.427 M forint -egy környezettudatossági pályázat megvalósítására.
Beadott, még el nem bírált pályázatok: (ezek a költségvetésben nem jelennek meg)
• TOP-pályázat közintézmények (Iskola, IKSZT, Egészségház) energetikai korszerűsítése: 16 M Ft
• VP-pályázat templom lábazati szigetelése 9,2 M Ft
• VP pályázat erdőtelepítésre 9,9 M Ft
• Helyi klímastratégia megalkotása 7,5 M Ft
• Falunapi pályázat 12.000 euró
Finanszírozási bevételek
A költségvetési egyensúly megtartása érdekében, a konszolidáció, az átgondolt gazdálkodás révén keletkezett jelentős
(pénzmaradvány összege 2019. január 1-jén 51 M Ft) pénzmaradvány felhasználása az idei fejlesztési-pályázati célok megvalósításához szükséges, mivel mind a csapadékvíz-pályázat előkészítéséhez, mind a járdaépítés önerejéhez szükséges saját önkormányzati
forrás.
Hitelek
Az Önkormányzat 2017. év során hitel felvételét határozta el
a 17/2017. (II.28.) sz. Képviselő-testületi határozatával. A hitel
összege: 150.000.000 Ft,- azaz Százötvenmillió forint, melyet a
Kormány az 1607/2017. (IX.5.) sz. határozatában engedélyezett
felvenni az Önkormányzat számára. A vállalkozási szerződés teljesített lett, az utak elkészültek így a hitel összege 2018. év során
felhasználásra került. A hitel tőketörlesztése – tárgyévben – 10
M forint költséget jelent, továbbá tervezni kellett a kamat ös�szegével is. Tervezett kamatösszeg: 3.000.000 Ft (Pontos kamatösszeg a törlesztő-összeg felhasználásának dátuma napján tudható.
2019-ben 2 törlesztő részlet terheli a költségvetést. Az első törlesztést tavaly teljesítette az Önkormányzat, így a hitel tőkeösszege:
144.500.000 Ft jelenleg.)
II.) KIADÁSOK
Az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésének kiadási
előirányzatait az előterjesztés bevezető részében meghatározott jogszabályoknak megfelelően állítottuk össze.
A z
Áht. III. fejezet 14. pontja (23. §-a) rendelkezik az Önkormányzatok költségvetési rendeletéről. A jogszabály előírja,
hogy a helyi önkormányzatok költségvetési bevételeit és kiadásait előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező
feladatok, önként vállalt feladatok, és az önkormányzatnál
maradt államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell be6
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mutatni. Ennek megfelelően a tervezési munka során a 2019.
évre vonatkozóan is, elkülönítetten kezeltük a működéssel és a
fejlesztésekkel kapcsolatos bevételeket és kiadásokat, illetve az
önként és kötelező feladat ellátást, valamint az államigazgatási
feladatokat, így azok elkülönített mérlegei is elkészültek.
Kiindulási alapnak tekintettük a bérjellegű és dologi költségek meghatározása során a törvényi minimum, illetve a működés feltételeit alapszinten biztosító összegek meghatározását. Az
Önkormányzat és irányítása alá tartozó intézmények biztonságos
működtetésénél továbbra is a költségtakarékos gazdálkodás elve
érvényesül.
2019. évben továbbra sem az Önkormányzat költségvetésében jelenik meg a Téti Kistérségi Társulási által fenntartott intézmények állami támogatása, azonban átadásra kerül a működési
hiány célszerinti felhasználásra, ennek tervezett összege: 2.500 e
Ft, valamint a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási társulás
felé működési hozzájárulásaként 770 e Ft-t kell teljesítenünk lakosság szám alapján.
Személyi juttatások
A köztisztviselő dolgozók bére függ a költségvetési törvényben megállapításra kerülő illetményalapoktól, amelyek
továbbra sem mutatnak változást az előző évhez képest (2008
óta 38.650,- Ft). A Rábapatonai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában jelentős előirányzat emelkedésre nem került sor. A
növekedés a bérminimum változása, illetve a kötelező sorolások kapcsán, valamint a munkaerő-ösztönző bérmegállapítások miatt következett be. (A béremeléseknél figyelembe vettük
a megye legnagyobb munkáltatója által bevezetett legkisebb minimálbér 270.000 Ft összegét is, mely nagy elszívó hatást fog a
későbbiekben jelenteni.)
Beadásra került egy BM-pályázat, melynek eredményeként
5.760.000 plusz forrással számolhat az Önkormányzat a pályázat nyertessége esetén. A pályázat feltételeként az illetmény alap
46.380 Ft-os illetmény alap került bevezetésre a Polgármesteri
Hivatal köztisztviselői vonatkozásában, melyről a testület döntött
a 2/2019. sz. KT-i határozatával.
A Polgármesteri Hivatal tekintetében 2018. évre 39.955 e Ft
kiadás volt az eredeti előirányzat. (teljesítés: 37.894 e Ft)
Az Óvoda személyi költségvetésében idén jelentős tétel 1 fő
jubileumi jutalma. A bérek tervezésekor tekintetbe vettük a pedagógus életpálya-modell előírásait.
Járulékok
Korábbi jogszabály alapján a szociális hozzájárulási adó
mértéke – 19,5% -ra csökkent. A személyi juttatások struktúrájának változása miatt, viszont a járulék előirányzata is
csökkent. Az egyéb béren kívüli juttatások éves mértéke a
bruttó 200 ezer Ft-ot nem haladja meg. A CAFETERIArendszerben megszűnt több juttatás kedvezményes adókulcsa,
ezért egységesen a „Szép-kártya” juttatás került betervezésre
minden dolgozó vonatkozásában.
Hátrányosan érinti az Önkormányzatokat, hogy az Önkormányzatok nem részesülhetnek az ún. „Munkahelyvédelmi terv” által nyújtott szociális hozzájárulási adó kedvezményből. A 2019. év július hónapban tervezett és beígért járulék
csökkentés (19,5%-ról 17,5%-ra) mértékét nem tudtuk betervezni, mert ezen törvény módosítása csak 6%-os reálbérnövekedés esetén lép hatályba a korábbi 6 éves bérmegállapodás értelmében.

Dologi kiadások
Dologi kiadások vonatkozásában összességében a 2018. évi
szint került meghatározásra, figyelembe véve a tavalyi évi teljesítéseket, fenntartási költségek módosulását. Jelentős növekmény
nem állt be.
A dologi kiadások vonatkozásában az általános forgalmi adó
mértéke nem változott.
Az intézmények vonatkozásában a karbantartási kiadások, il-

letve a munkavédelmi és tűzvédelmi hatóságok előírásainak való
megfelelés érdekében, annak teljesítésére kerültek meghatározásra.
Az Óvoda vonatkozásában betervezésre került az Óvoda épületének teljes külső hőszigetelése és festése, mely révén modern
külső megjelenést kap az épület, (mely fejlesztés teljes mértékben
önerős beruházás) továbbá jelentkezik a növekvő állami finanszírozás a jelenlegi gyermeklétszám miatt A Hivatal növekményére
pedig fedezetet nyújthat a beadott BM-es pályázat, melynek ös�szege 5.766 e Ft, ezen pályázat pozitív elbírálásában bízunk.

A személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások előirányzatát tekintve az intézmények önkormányzati finanszírozása
a következő módon alakult (adatok ezer Ft-ban):
Intézmények

2018. évi tervezett és tényleges
önkormányzati finanszírozás

2019. évi tervezett
önkormányzati finanszírozás

Eltérés

Katica Óvoda

48.733 (tervezett)
45.609 (tényleges)

65.525

+16.792

39.955 (tervezett)
42.235
37.894 (tényleges)
Az önkormányzati finanszírozás = intézményi kiadások– egyéb intézményi bevétel, támogatás.
Polgármesteri Hivatal

+2.280

Működési célú támogatásértékű pénzeszköz átadások

III. ÁGAZATI TERVEK

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

A következőkben, a fentiek során összefoglalt tervszámokat mutatjuk be ágazatonként, a hozzá fűzött, osztályok által elkészített
tájékoztatók alapján, a teljesség igénye nélkül.
1. Önkormányzati Igazgatás

Ezen a jogcímen jelennek meg a pályázó civil szervezetek támogatásai 3.000.000 Ft-os nagyságrendben (szakfeladat száma:
084031), mely összeg növelésre került a tavalyi testületi ülésen
tett ígéret alapján.
Társadalom és szociálpolitikai juttatások
A társadalom és szociálpolitikai juttatások tervezésénél figyelembe vettük a jogszabályi változásokat, illetve az Önkormányzat helyi szociális rendeletét. A teljes előirányzat összege 8.905 e Ft volumenben került megállapításra, tekintettel
arra, hogy ezen fejezetben jelentkezik a Bölcsőde kiadása,
valamint ezen fejezetben jelenik meg a 65 éven felüliek támogatása 5.000 Ft/fő nagyságrendben. A Családi Bölcsőde
esetében az elmúlt 3 év minimálbér növekedése miatt továbbra is várható, hogy továbbra is jelentős mértékben kell
hozzájárulást fizetni a Téti Kistérség felé, ezért ide 2.500.000
Ft-os kiadást terveztünk.
Felhalmozási kiadások
A felhalmozási kiadásokat részletesen és szakfeladatonként bemutatja az előterjesztés melléklete.
A felhalmozási kiadások szintje az előző évekhez képest kevesebb lesz a 2018. évi előirányzat vonatkozásában, tekintettel
arra, hogy a tavalyi évben kiemelkedett az útberuházások összege. Az idei fejlesztések tervezett költségvetése 50.000.000 Ft
lesz. A beruházási- és felújítási kiadások részletes bemutatását az
előterjesztés „Ágazati terv” része tartalmazza.

Ezen a funkción az önkormányzati működési kiadások jelennek meg. Többek között a polgármester bére, a titkársági kiadások (reprezentáció) hozzá kapcsolódó járulékkal együtt, mely
emelkedést mutat a Mötv. 71. §-ának módosítása alapján, melyről a Testület a 5/2017.(I.25.) sz. képviselő-testületi határozatával
döntött.
További dologi kiadások az önkormányzati feladatok ellátáshoz kapcsolódó, szerződés szerinti kiadásokat tartalmazza. (közvilágítás, közmű-díjak, informatika, egyéb kötelező szerződések)
Kiemelt önkormányzati rendezvények (K337)

A Falunap és egyéb rendezvények támogatása jelenik
meg 4.490 e Ft volumenben.
Kiemelt önkormányzati rendezvények vonatkozásában az
Önkormányzat az alábbi rendezvényeket támogatja, amelyek
költségvetési támogatással bírnak:
• Majális
• Falunap 4.000.000 Ft nagyságrendben, melyet egy EU-s
pályázat segítségével növeltünk meg
• Augusztus 20-a
• Adventi fesztivál
Védőnői szolgálat
A védőnői Szolgálatot egy állandó heti 40 órás közalkalmazott alkalmazásával látjuk el. Tervezett kiadási oldala: 6.210 e
Ft, melyhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (korábbi OEP)
támogatására jogosult az Önkormányzat 5.529 e Ft nagyságrendben.
2. Intézmény-rendszer
A köznevelési intézmény – Rábapatonai Katica Óvoda - működtetésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket Rábapatona
Község Önkormányzata gyakorolja. Ennek megfelelően a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos költségvetése
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

7

beépültek az ő költségvetésébe. Az Óvodát érintő legnagyobb
fejlesztés az Óvoda külső hőszigetelése festése, várható értéke:
10.000.000 Ft.
A Kistérségi Intézmény gazdálkodási jogkörébe került 2016.
január 01-től az összevont Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, mely intézmény irányításával kapcsolatos feladatokat továbbra is a Téti Kistérségi Társulás látja el. A Társulás és irányítása alá
tartozó intézmények költségvetését a Társulási Tanácsa fogadja el.
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
Települési támogatás
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lett. E támogatás
keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt,
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A hatáskört a Szociálpolitikai Bizottság
gyakorolja.
A fentiek alapján a szociális kiadások mértékét az alábbiak szerint határoztuk meg a 2019. évi tervben: - 2.500 e Ft összegben
települési támogatás formájában, tekintettel az előző év során felhasznált összegekre.
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 2 fő.
Önkormányzati fejlesztések (az érintett és fejleszteni kívánt
szakfeladat tartalmi részletezése a teljesség igénye nélkül)

1. Közutak, hidak fenntartása:
Járdafelújítás: bruttó 20.000.000 Ft összegben terveztünk
be járdafelújítást, melyből 12.741 e Ft az elnyert állami támogatás, továbbá 2.247 e Ft a pályázatban tervezett önerő, a többi az
építőipari áremelkedés kalkulációja az idei költségvetés terhére.
2. Zöldfelületek felújítása, virágosítás:
Ide terveztük az árkok tisztítását, parkosítást, a zöldfelületek
gondozását külső vállalkozóval, fásítási programok végrehajtását
– különös tekintettel a Rákóczi utcai pótlásra - összesen bruttó
6.587 e Ft értékben.
3. Sportöltöző épület építése:
Az Önkormányzat a Rábapatonai BSE Sportegyesülettel
együttműködve beadott egy TAO-pályázatot, új sportöltözőépület felépítése érdekében, melyet 2017. novemberében támogatott az MLSZ 24.000.000 Ft nagyságrendben.
Ennek a pályázatnak a 7.500.000 forintnyi önerejét, valamint
4.500.000 Ft-nyi kölcsönt az önkormányzat kifizetett a Rábapatonai BSE részére 2018-ban. Az elszámolások beadása és a projekt lezárása után az Egyesület a 4.5 M forint összegű kölcsönt
visszafizeti az Önkormányzat számára.
4. Műfüves labdarúgó pálya építése
Az Önkormányzat központi MLSZ-pályázaton 33.000.000
Ft pályázati támogatást nyert el 22x42 méteres műfüves labdarúgó pálya építésére, mely az Iskola udvarán kerül megépítése, a
pályázat önereje 10.000.000 Ft.
Polgármester úr és jómagam ezúton kívánunk mindenkinek sikerekben és gyarapodásban gazdag esztendőt minden
rábapatonai lakos számára és reméljük, hogy a tárgyévi fejlesztéseink- melynek anyagi fedezetét a teljes lakosság és az Önkormányzat közös munkája teremtette elő - sokak örömére szolgálnak
majd, remélve, hogy a következő években is ekkora lendülettel
tudjuk folytatni a fejlesztési munkálatokat.
Dr. Németh Balázs, jegyző

Tájékoztató a kerti növényi hulladék és avar égetésének jelenlegi szabályairól
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 Korm. rendelet 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 összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.
A fentiekből kitűnik, hogy tarlót és egyéb le nem kaszált növényt égetni tilos! Tilos továbbá papírt, kezeletlen fahulladékot
8
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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 Tv. 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 2005ben 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. Önkormányzati
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 30-ig), 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.
(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.
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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(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 szabálytalanság
1.
2.
3.
42.
44.

Tűzvédelmi előírás megszegése, ha az tüzet idézett elő
Tűzvédelmi szabály megszegése, ha az tüzet idézett elő és az oltási tevékenységben a tűzoltóság beavatkozása is szükséges
Tűzvédelmi szabály megszegése, ha azzal közvetlen tűz vagy robbanásveszélyt
idéztek elő
A tűzvédelmi jogszabályban vagy a tűzvédelmi szabályzatokban foglalt egyéb
előírások megszegése
A termőföld védelméről szóló törvényben előírt hasznosítási, vagy mellékhasznosítási kötelezettség elmulasztásával a tűzesetek megelőzéséről nem gondoskodik

Tűzvédelmi bírság
legkisebb mértéke /Ft/

Tűzvédelmi bírság
legnagyobb mértéke /Ft/

10 000

1 000 000

20 000

3 000 000

20 000

3 000 000

20 000

60 000

40 000

200 000

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

Tisztelt Rábapatonai Gazdálkodók!
Alulírott dr. Németh Balázs Rábapatona Község Jegyzője a
következőkről tájékoztatom, és egyúttal felhívom a figyelmét:
Mint bizonyára Ön is látja és tapasztalja, hogy az elmúlt 4
év során az Önkormányzat több mint 340 millió Ft-ot fordított Rábapatona község belterületi útjainak, járdáinak
felújítására, kerékpárút építésére. Ezen munkafolyamatot
továbbra is szeretnénk folytatni a rossz állapotú belterületi
utak, valamint a külterületi utak kapcsán is, amennyiben azt
az aktuális költségvetésünk engedi.
Községünkben a belterületi utakra az elmúlt időszakban
rengeteg esetben került sár, kosz felhordásra, mezőgazdasági
vontatók által.
Arra hívnám fel a szíves figyelmét és kérném, hogy mielőtt a külterületi útról bejönne, használná a belterületi utat, a
gép kerekeiről a sarat takarítsa le egy lapát segítségével, amint
arra számos osztrák példát láttam. Ez a gazdálkodó számára
plusz anyagi teherrel nem jár, azonban nagyban megkönnyíti
az utak tisztántartását és hozzájárul a tisztább, rendezettebb
településkép kialakításához, valamint nem rongálja a felújított
padkák állapotát.
Az érvényben lévő jogszabályok egyértelműen rendelkeznek arról, hogy aki beszennyezi a közutakat, vagy a közlekedés
biztonságát bármilyen módon veszélyezteti, köteles a keletkező veszély elhárításáról gondoskodni. A járművezetőnek kötelező a földútról, kertből szilárd burkolatú útra történő ráhajtás
előtt a járművéről letakarítani a rátapadt sarat. A járművezető
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felelősségén kívül a közúti közlekedésről szóló 1988. évi törvény a szilárd burkolatú közúthoz csatlakozó földút, ingatlan
tulajdonosát is kötelezi arra, hogy akadályozza meg a közútra
történő sárfelhordást. Amennyiben a szennyezést okozó személye nem állapítható meg, az 1988. évi törvény értelmében
az ingatlan tulajdonosát terheli mindennemű felelősség és kártérítés a szennyezéssel kapcsolatban.
A KRESZ rendelkezése szerint, aki a közutat beszennyezte
vagy a közútra a közlekedés biztonságát, zavartalanságát hátrányosan befolyásoló tárgyat juttatott, köteles a keletkező veszély
elhárításáról gondoskodni, valamint a földútról szilárd burkolatú útra való ráhajtás előtt a járműről a rátapadt sarat – amely
a szilárd burkolatú utat beszennyezheti – eltávolítani. Ha ezt
nem teszi meg, az közlekedési szabálysértésnek minősül. Ezen
felül a szennyeződést okozó jármű vezetője felelős minden
olyan balesetért, kárért, amit a szennyezéssel, sárfelhordással
okoz.
Ezúton hívom fel a szíves figyelmüket, hogy amennyiben a
sárfelhordási folyamat nem szűnik meg, kénytelen leszek rendőrségi segítséget igénybe venni.
Ezért újra, nyomatékosan kérem a fentebb leírt köztisztasági intézkedés betartására.
Együttműködését köszönöm.
dr. Németh Balázs
jegyző

Felhívás javaslattételre

„Rábapatona Község díszpolgára” és
„Rábapatona Községért” kitüntetés
adományozásához
(A kitüntetések adományozásáról szóló 21/2004.(IV.29.) Kt.
rendelet a www.rabapatona.hu weboldalon megtekinthető.)
A kitüntetések adományozására javaslatot tehetnek:
A képviselő-testület tagjai, valamint bizottságai, az önkormányzati fenntartású költségvetési intézmények vezetői,
továbbá a rábapatonai székhelyű, illetve tevékenységüket
részben vagy egészben Rábapatonán kifejtő civil szervezetek,
alapítványok.
A javaslattételre jogosultak 2019. március 31-ig
tehetnek a polgármesternek írásbeli, indoklással ellátott
javaslatot.
A kitüntetések adományozására a 2019. augusztus 20-i
ünnepség keretében kerül sor.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Rábapatona Község Önkormányzata
Képviselő-testületének működése
2018. január 1-től 2018. december 31-ig
Képviselő-testületi ülések száma:
•
Nyilvános:
15
•
Zárt		
2
A képviselő-testület által hozott határozatok száma:
A képviselő-testület által alkotott rendeletek száma:
Ebből: alap rendelet
		
módosító rendelet

79
15
3
12

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

A polgármester és a települési-képviselők
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége

Tisztelt Támogatónk!

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének
Ügyrendi Bizottsága – mint az SZMSZ-ben a vagyonnyilatkozatok kezelésére feljogosított Bizottság – tájékoztatja a lakosságot, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény 39. §-ában, a 72. § (4) bekezdésében meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a
• polgármester,
• a megválasztott 6 fő önkormányzati képviselő,

Köszönöm, hogy 2018-ban támogatták személyi
jövedelemadójuk 1%-ával a Rábapatonai Iskolásokért Alapítványt!
Kérem, 2019-ben is támogassák alapítványunkat, hogy továbbra is támogatni tudjuk a Rábapatonai Petőfi Sándor Általános Iskola tanulóit, az iskolában folyó munkát.
Alapítványunk adószáma: 18989171-1-08

továbbá az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről
szóló 2007. évi CLII. törvény 3. § (3) bekezdésének eb)-ec) pontjában meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének
• a megválasztott 7 fő nem képviselő bizottsági tag
maradéktalanul, határidőn belül eleget tett.
Nagy Gábor
Ügyrendi bizottság elnöke

Molnár Csilla
kuratóriumi elnöke

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

Adószáma: 18984970 – 1 – 08
A Rábapatonai Óvodásokért Alapítvány Kuratóriuma köszöni a támogatást!

Népmozgalmi adatok
Rábapatona

2018. január 1-től 2018. december 31-ig
Születések száma:
Halálozások száma:
Házasságkötések száma:
(a helyi házasságkötő teremben)

30
22
6

Káposzta József Péterné
az alapítvány
Kuratóriumának elnöke
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„Lássuk a medvéd!” mackókiállítás
Évről - évre egyre több mackót, macis tárgyat sikerül összegyűjteni, 2016-ban 337, 2017-ben 652, 2018-ban 655, idén
1787 db érkezett. A felajánló macitulajdonosok között családi
pizzautalványt, kozmetikai csomagot és a Xantus János Állatkertbe 2 db családi belépőjegyet sorsoltunk ki. Köszönjük szépen a
felajánlásokat a Diófa Vendéglőnek, Csizmazia-Kaproncai Veronikának és Rábapatona Község Önkormányzatának. Gratulálunk Holchauser Máté és Márk családjának, Nagy Kármennek,
Barta Nórának és Tarbai Zsófinak és Julcsinak!
A legtöbb mackót hozta Dohány Martin 172 db, PápaiCsizmarik Emma és Panka 157 db, Holchauser Márk és Máté
156 db és Keller Dominik 112 db! Gratulálunk Dohány Martinnak az ajándék plüss óriásmacihoz!
Felnőttek régi és a gyerekek mai kedvenc kis játékai voltak láthatóak a tárlaton, mackócsalád szánkózott, macik ültek a virágok
között és bőrönddel utazó kismedve, létrán mászó medvebocsok,
doktor medvék mind-mind megtalálhatóak voltak az IKSZT
előcsarnokában. Egyik legnagyobb kedvenc a „Macifa” volt soksok apró macival az ágain.
A bejáratnál óriás szalmabála mackó köszöntötte a látogatókat!
Szeretnénk megköszönni azoknak, akik macijukkal hozzájárultak és munkájukkal segítették a kiállítás sikeres megrendezését!
A Mackókiállításhoz kapcsolódva 10 gyermek számára éjszakai mackókalandot szerveztünk az IKSZT-ben. Macis pólót festettünk, készítettünk gumimaci cukrot és Nagyné Kertai
Zsuzsi instrukcióival méhviasz gyertyát. Kása Zsófi maciarcokat varázsolt a gyerekeknek, Káposzta Józsefné Ági óvónénivel
medvevadászaton vettünk részt. Vacsora után kezdődött a vidám
vetélkedő, a legtöbb pontot gyűjtő medvebocs kiszabadíthatta
Mici a mackót a kalitkából és elnyerhette a sok finomságot. A
feladatok között volt célba dobás, kéz nélküli gumimaci evő verseny, az Ormányos medve teke, bekötött szemmel macifej rajzolás, Macibumm kérdezz-felelek és műanyag pohártorony építés
is. Gratulálunk a győztes Káldi Rozinak! Az estét filmnézéssel
zártuk. Reggel mindenki nagyon boldogan távozott! Köszönjük, hogy velünk tartottatok: Barta Nóri, Csepi Szonja, Enzsöl
Míra, Takács Lilla, Holchauser Márk, Nagy Kármen, Káldi Rozi,
Roncz Petra, Nagy Jázmin, Kövecses Dóri!
Németh Annamária
IKSZT vezető
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Advent 2018
Rábapatona Község Önkormányzata 2018 évben már tizenharmadik alkalommal rendezte meg az év egyik legszebb és legmeghittebb ünnepi programsorozatát az IKSZT-ben.
Advent első vasárnapján az Integrált Közösségi és Szolgáltató
Tér parkolójában a hagyományos Adventi vásárban a helyi kereskedők, kézművesek karácsonyi ünnephez kapcsolódó áruit, termékeit tekinthették és vásárolhatták meg az érdeklődők. A vásári
forgatagban lehetőség nyílt egy kis kikapcsolódásra, feltöltődésre
is. Molnár-Nagy Béla polgármester úr ünnepi köszöntőjét követően, kezdetét vette a színpadon a helyi általános iskola diákjainak hangulatos műsora, melyet a Bolero táncegyüttes fellépése
színesített. A műsor után a Szivarock zenekar, a Kajos Dalkör
közreműködésével karácsonyi dalokkal szórakoztatta a közönséget.
December 6-án a helyi általános iskola diákjainak vidám,
színvonalas előadását követően érkezett meg a települési Mikulás
a gyerekekhez. Puttonyából mindenkinek jutott ajándék. A rendezvényt a helyi Petőfi Sándor Általános Iskola jótékonysági kézműves vására és a Szülői Munkaközösség süteményvására kísérte.
A Tutti Kft. jóvoltából idén is forró csokival kedveskedhettünk a
gyerekeknek.
Az adventi időszakban december 8-án karácsonyváró játszóház alkalmával karácsonyi manókat készítettünk, majd Barangoló együttes ünnepváró koncertje és forró csoki varázsolt mosolyt
a gyerekek arcára.
December 15-én Tarnai Kiss László „Jöhet egy vallomás...”
című koncertje, Budai Béla zongoraművész közreműködésével
varázsolt ünnepi hangulatot a színpadra. Az este folyamán Papp
László szórakoztatta a közönséget. A műsor után Rábapatona
Község Önkormányzata vendégül látta a jelenlévőket, majd a
65. év feletti rábapatonai lakosok átvehették az önkormányzat
karácsonyi támogatását, melyhez a helyi általános iskola diákjai
készítettek üdvözlőlapokat kedves karácsonyi jókívánságokkal.
December 24-én az egyházközség hittanos gyerekeinek Pásztorjátékát láthatták az érdeklődők a Római katolikus templomban.
Ezúton szeretnénk megköszönni azoknak, akik jelenlétükkel
megtisztelték és munkájukkal segítették az Adventi rendezvénysorozat sikeres megrendezését!
Németh Annamária
IKSZT vezető
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Rendezvénynaptár 2019
DÁTUM

ESEMÉNY

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

január
február
1

Mackó kiállítás

IKSZT

IKSZT

16

Iskolai FARSANG

IKSZT

Petőfi Sándor Általános Iskola

Katica Óvoda

Önkormányzat

26

„SzelektÁLLJ szemléletformáló rendezvénysorozat Rábapatonán”
- KukaBerci Hulladékgazdálkodási Roadshow

1

„SzelektÁLLJ szemléletformáló rendezvénysorozat Rábapatonán”
- ÖKO-Pack játszóház

IKSZT

Önkormányzat

7

“Kerékpáros közlekedés feltételeinek javítása Rábapatonán”
-Kerékpárút átadó ünnepség

IKSZT

Önkormányzat

7

Közlekedési és Bűnmegelőzési fórum

IKSZT

Szalay Zsolt c. r. tzls

13

„SzelektÁLLJ szemléletformáló rendezvénysorozat Rábapatonán”
- Szemét Szabaduló Szoba

Petőfi Sándor Általános
Iskola

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

március

15

MÁRCIUS 15-i MEGEMLÉKEZÉS

21

Nagy István Rábaközi emlékműveink 2. című kötetének bemutatója

IKSZT

Önkormányzat

23

TeSzedd! hulladékgyűjtési akció

Közterületek

Önkormányzat

31

Keresztút

IKSZT

Kajos Dalkör

IKSZT

Magyar Vöröskereszt

április

VÉRADÁS

május

1

MAJÁLIS

Sportpálya

Önkormányzat

18

BOLERO Jótékonysági Gála

IKSZT

Bolero TSE

MAGYAR HŐSÖKEMLÉK NAPJA

Római katolikus
templom

Önkormányzat

26

június
július
20

FALUNAP

Sportpálya

Önkormányzat

26-27-28

BILIBÁCS Tábor és Fesztivál

Rába ártér

Bilibáncs Alapítvány

27-28

BESENYŐ KUPA

Sportpálya

Besenyő SC

20

AUGUSZTUS 20-i MEGEMLÉKEZÉS

Tájház

Önkormányzat

31

„Mini” Besenyő kupa

Sportpálya

Besenyő SC

31

Amatőr Zenei Fesztivál

IKSZT

Szivarock

augusztus

szeptember
"Mária , hozzád száll imánk" zenés elmélkedés
7

XII. Rábapartiak Partija

14

Kistérségi Nyugdíjas Találkozó

22

AUTÓMENTES NAP

Szűz Mária szobor

Kajos Dalkör

IKSZT

Önkormányzat, Nyugdíjasok Baráti
Köre
Nyugdíjasok Baráti Köre

IKSZT

Önkormányzat

OKTÓBER 23-i MEGEMLÉKEZÉS

Polgármesteri Hivatal

Önkormányzat

VÉRADÁS

IKSZT

Magyar Vöröskereszt

Önkormányzat

október
23

november
december
1

ADVENT 1. VASÁRNAP

IKSZT

6

Mikulás

IKSZT

Önkormányzat

8

ADVENT 2. VASÁRNAP

IKSZT

Önkormányzat

15

ADVENT 3. VASÁRNAP

IKSZT

Önkormányzat

22

ADVENT 4. VASÁRNAP

Római katolikus
templom
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„SzelektÁLLJ szemléletformáló rendezvénysorozat Rábapatonán”
Az FM-LSZF/2018-01. azonosítójú pályázat "SzelektÁLLJ
szemléletformáló rendezvénysorozat Rábapatonán" című projekt
keretében környezetünk védelme, megóvása érdekében a szelektív hulladékgyűjtés fontosságára hívtuk fel a gyerekek figyelmét.
Hulladékos játszóház és környezetvédelmi játékok várták a kicsiket és nagyokat.
Február 26-án óvodánkba érkezett egy környezettudatosságra
nevelő program, a KUKA BERCI ROADSHOW. Az óvodás
gyerekek játékos keretek között tanulhatták a hulladékgazdálkodási alapfogalmakat, a környezetvédelem fontosságát, a szelektív
hulladékgyűjtés alapelveit.
5 játékos feladatot kellett a gyerekeknek megoldaniuk, minden állomáson pecsétet kaptak. Az 5 pecsétért Kuka Bercis ajándékhoz juthattak a legkisebbek.
Március 1-jén az ÖKO-Pack Játszóház környezeti nevelési
élménypedagógiai projekt játékos és szórakoztató formában ismertette meg, és hívta fel az alsó tagozatos gyerekek figyelmét
a környezeti problémákra. Bemutatta azokat a módszereket,

amelyekkel csökkenteni lehet a környezet károsítását. Játékos
feladatok során tanultak a szelektív hulladékgyűjtésről, a tudatos vásárlásról és a komposztálásról. A különböző játékok, mint
a Hulladék Horgász, Hulladék Labirintus, Hulladékpöccintő,
Logópárosító, Hulladék kronométer, Komposztálj!, Környezettudatos vásárlás, Add tovább! játékos formában tanították a gyerekeket.
Március 13-án a Kajárpéci Vízirevü bemutatta az igazán Szemét Szabaduló Szobát! Összezárva a felső tagozatos diákok és a
Szemét. Fémfrász... Papírpara... PETpánik... Hulladékhorror...
Szabadulj, ha tudsz! műsorát.
A szoba előtt a Vízirevü rövid előadással várta a gyerekeket,
hogy aztán bezárt szobából játékos feladatok nyomán menekülhessenek a Fémfrász, a Papírpara és a PETpánik elől.
A produkciót azzal a céllal hozták létre, hogy rámutassanak,
hogy kevesebb hulladékkal jobb életet élhetnénk!
Németh Annamária
IKSZT vezető
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Beszámoló a Rábapatonai Petőfi
Sándor Általános Iskola
2018/2019. tanévének első félévéről

osztályokkal pedig részt vettünk a Kiskutatók akadályversenyén.
Bérletes színházi előadásokra visszük az alsós tanulóinkat. Megrendeztük a sportnappal egybekötött Patona Kupát. Az őszi
szünet előtt megtartottuk szokásos Halloween-partynkat. Novemberben a hónap népszokásaihoz kapcsolódva (Márton nap)
játszóházban barkácsolhattak a gyerekek. Advent első vasárnapján az énekkarosok is adtak műsort a község lakóinak. A Mikulást
a községgel közösen ünnepeltük, a műsor a 3. osztály tanulóinak szereplésével készült. Mikulás kapcsán az osztályokon belül
a tanulók megajándékozták egymást, klubdélutánt, teadélutánt
tartottak. Idén hatodik alkalommal adventi vásárt rendeztünk,
amelyre az egyes osztályok szülőkkel, nevelőkkel együtt készítettek ajándéktárgyakat. A vásár sikerrel zárult. December 13-án a
lucázás népszokását elevenítették fel hatodikosaink. Nem csak az
iskolában mondták el a termékenységet kívánó rigmusaikat, hanem a település többi intézményébe is ellátogattak. A december
iskolai és osztályonkénti karácsonyfa állítással, valamint az énekkarosok műsorával zárult. Januárban az alsó és felső tagozatosok
korcsolyázni voltak a győri műjégpályán.
A nemzeti ünnepekről iskolai műsorokkal közösen emlékeztünk meg.
Tschurl Károly úr támogatásával ebben a tanévben eddig két alkalommal látogattak el tanulóink a zene birodalmába. Az élvezetes
előadásokat helyben hallgathatták meg tanulóink. Köszönet érte.
Márkus Gusztáv
igazgató

A 2018/2019-es tanévet szeptember 3-án 180 tanulóval, 8
évfolyamon, 9 osztállyal kezdtük meg. Átlaglétszám: alsóban 22,
felsőben 17 fő.
Az első félév az 1. osztályosoknak az iskola követelményeihez
való igazodás, a 8. osztályosoknak a középiskolai felvételire készülés miatt nehezebb, mint a többi évfolyamon tanuló gyermeknek.
Kollégáimmal a tanítás mellett igyekeztünk sok, változatos programot biztosítani tanulóinknak. Beindult két csoporttal a robotika szakkör, amelyet az alsó tagozatos gyerekek nagy örömmel
látogatnak. Természetesen a már hagyományosnak mondható
szakköreink továbbra is működnek. A 3. és 4. osztályokban társastánc oktatás folyik.
Már az első félévben is sok versenyen vettek részt tanulóink értékes helyezéseket szerezve (Böngész országos verseny – Szüretelő – 2.
osztály 2. és 4. hely; Hencidától boncidáig – mesevetélkedő – 4. osztály megyei 6. hely; Pilinszky-napok, Nyúl, Matematika csapatverseny – 6.b osztály 1.), de a legtöbb verseny a második félévben van.
Tanulóinknak rengeteg közösségfejlesztő programot szerveztünk a félév során. Az újrahasznosítás jegyében papírt gyűjtöttünk. Az alsós osztályok látogatást tettek a Mobilisben, a felsős

Tantárgyi átlagok - 2018/2019. tanév - I. félév
3.

4.

5.a

5.b

6.

7.

8.

Iskola
2018/2019.

Iskola
2017/2018.

Magyar irodalom

4,42

4,70

3,95

3,61

4,59

3,78

4,28

4,19

4,17

Magyar nyelvtan

3,96

4,44

3,89

3,55

4,35

3,91

4,44

4,07

4,03

-

-

3,58

3,44

4,35

4,13

4,50

4,00

3,86

Idegen nyelv: angol

4,81

4,22

3,42

3,65

4,18

3,77

4,00

4,00

3,74

Matematika

4,50

4,04

3,05

3,00

3,81

3,17

3,56

3,59

3,51

Informatika

-

4,67

4,42

4,67

5,00

4,74

4,78

4,71

4,72

Környezetismeret

4,46

4,66

-

-

-

-

-

4,56

4,03

Természetismeret

-

-

3,89

3,56

4,29

-

-

3,91

3,98

Fizika

-

-

-

-

-

3,26

3,56

3,41

3,36

Biológia

-

-

-

-

-

4,22

4,00

4,11

3,78

Kémia

-

-

-

-

-

3,52

3,50

3,51

3,53

Földrajz

-

-

-

-

-

4,00

4,39

4,19

3,80

Ének-zene

5,00

4,78

4,53

4,06

4,65

4,22

4,78

4,57

4,41

Vizuális kultúra

4,77

4,56

4,37

4,61

4,82

4,43

4,94

4,64

4,58

Technika, életvitel és
gyakorlat

5,00

5,00

4,68

4,78

5,00

5,00

-

4,91

4,91

Testnevelés

4,92

5,00

4,74

4,78

4,94

4,70

4,89

4,85

4,80

-

-

4,16

-

-

-

-

4,16

4,66

Etika / Hit- és erkölcs-tan

5,00

5,00

4,84

3,78

5,00

4,78

5,00

4,77

4,67

Osztály átlag

4,68

4,63

4,12

3,96

4,58

4,11

4,33

4,34

4,78

4,09

4,12

4,56

4,31

3,93

Tantárgyak

Történelem

Hon- és népismeret

Tavalyi átlag
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4,25

1. osztály:
kiválóan teljesített
jól teljesített:
megfelelően teljesített:
felzárkóztatásra szorul:

2. osztály:
12 fő
2 fő
2 fő
- fő

kiválóan teljesített:
jól teljesített:
megfelelően teljesített:
felzárkóztatásra szorul:

8 fő
4 fő
6 fő
- fő

Kitűnők
2018/2019. tanév - I. félév
Osztály

Név

4.

1.

Ádám Barnabás, Arnau Fruzsina, Balázs Kálmán, Bordos Noel Botond, Hermann Dominik, Kerekes Amália, Kovács Laura, Nagy
Tamás, Péter Liza Anna, Rafael Nadin, Rubics
Mira,

Tsenikidis Nikolaos, Kövecses Dóra, Pekó Dorina, Németh Regina, Kertai Lívia, Györe Hunor

5.

-

2.

3.

Csepi Szonja Virág, Gyarmati Marcell, MolnárNagy Nóra Anna, Nagy Ádám, Pekó Ádám,
Takács Csongor Olivér, Váradi Boglárka Gerda,
Végh Áron
Káldi Rozália, Kovács Petra, Molnár-Nagy Benedek Zoltán, Roncz Petra

6. a

Nagy Boglárka

6. b

Enzsöl Blanka, Györe Sára, Molnár Marcell

7.

Szabó Luca

8.

Molnár Ottó, Nyári Zoé, Tóth Domonkos
Gáspár

Összesen

38 fő

20,9 %

2017/2018.

40 fő

20,2 %
Márkus Gusztáv
igazgató

Kisfaludy-napok Tét
Ebben az évben a tavaszi versenyek sorozatát a téti Kisfaludy-napok nyitották meg,
ahol szép kis csapattal képviseltettük magunkat. Február 21-én voltak a matematika
versenyek, amelyen 8. osztályból Molnár Ottó és Tóth Domonkos Gáspár, 6. osztályból
Nagy Boglárka és Molnár Marcell vett részt. Marcell 3. helyezést ért el.
Ezen a napon zajlott az alsós nyelvhelyességi verseny, amelyen Roncz Petra és Molnár- Nagy Benedek Zoltán vett részt.
Február 22-én a szavaló versenyek és a felsős nyelvi játékok voltak.
Az alsó tagozatból a következő tanulók képviselték iskolánkat: Takács Csongor Olivér, Molnár-Nagy Nóra Anna 2.osztály, Káldi Rozália és Káldi Mátyás a 3. osztály, Kövecses Dóra, Nagy Jázmin a 4. osztályból. Kövecses Dóra I. helyezést ért el.
A felső tagozatból Bári Linda 5. osztályos, Györe Sára, Bordos Meredisz Mira 6/B
osztályos, Palócs Boglárka és Bári Nóra 7. osztályos tanulók mutatták meg tehetségüket.
Bári Linda 2. helyezést Györe Sára 3. helyezést, Palócs Boglárka pedig különdíjat kapott.
A szépkiejtési versenyen Nagy Boglárka 6/A osztályos tanuló vett részt.
A nyelvi játékok versenyen az 5-6. osztályos csapatunk a következő tanulókból állt:
Burján Zsóka. Kása Csanád 5.osztály, Enzsöl Blanka, Molnár Marcell 6/B osztály.
A 7-8. osztályos csapatunk: Roncz Olivér, Szabó Luca 7.osztály, Barta Tamás, Nyári
Zoé 8.osztály. Ez a csapat 4. helyezést ért el.
Kertainé Bognár Ilona
tanár
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Versenyeink
Böngész versenyen vettek részt 2. osztályos tanulóink. Szép eredményt értek el,
Csepi Szonja Virág, Kopf Maja Viktória
és Pekó Ádám 2., és Molnár- Nagy Nóra
Anna, Nagy Ádám, Takács Csongor Olivér
és Végh Áron 4. helyezettek lettek.
Iskolánk 6/a. osztályos tanulói az országosan megrendezett Mátyás király emlékversenyen vettek részt. A kutatómunkák
során bővült a tudásuk, és a már birtokolt
ismereteiket elmélyítették. A csapat tagjai:
Jenei Kinga, Jenei Virág, Lengyel Rebeka,
Nagy Boglárka voltak.
Nagy Edina
tanító

Korcsolyáztunk!
Február 25-én az alsósok, 41-en korcsolyázni voltak a
győri műjégpályán.
Mindenkinek nagy élményben volt része, hiszen aki már
tudott korcsolyázni az biztonsággal siklott a jégen.
Aki pedig most tanult, az a bátorságáról tett tanúbizonyságot.
Köszönjük a szülők közreműködését.
Vassné Kovács Anna
Nagyné Folkmayer Enikő
tanítók
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Farsang 2019
A Szülői Munkaközösség 2019. február 16-án rendezte meg
hagyományos farsangi bálját.
Mindenki izgatottan készülődött a hétvégi programra. Délután két órára a vidám gyereksereg és az érdeklődő szülők, nagyszülők, rokonok elfoglalták az rábapatonai IKSZT rendezvénytermét és ezzel kezdetét vette a farsangi ünnepség.
A mulatságot a harmadik osztályosok táncbemutatója nyitotta meg, majd ezt követték az osztályok műsorai, melyek idén is
magas színvonalúak és igazán szórakoztatóak voltak. Köszönjük a
felkészítő pedagógusok munkáját.
Idén is minden fellépőt jutalmaztunk. Ezen felül a zsűri döntése alapján alsó és felső tagozaton is különdíjas osztályt hirdettünk. Alsóban a 3. osztályosok, felsőben a 7. osztályosok örülhettek a különdíjként kapott tortának.
A jókedvhez hozzájárult a pedagógusok-szülők boszorkányos műsora is.

Tovább emelte a délutáni program színvonalát Alasztics Balázs
gyönyörű szaxofonjátéka.
A produkciók után változatos programok álltak a szórakozni
vágyók rendelkezésére.
Karaoké, tinidiszkó működött két külön teremben, a nagy
teremben pedig fergeteges seprűs tánccal, újságpapíros tánccal,
székfoglaló tánccal, csoki evő versennyel, limbó hintóval bulizhattak nem csak a gyermekek, de a felnőttek is.
Nagyon jó hangulat, sok vidámság, különleges farsangi jelmezek, jobbnál-jobb falatok, zene, sok tánc, és tombola jellemezte
az idei iskolai farsangot.
Köszönjük mindenkinek, aki hozzájárult a délután sikeréhez.
Báriné Bán Adrienn
SZM elnök
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Közlekedésbiztonsági program
2019. januártól heti egy alkalommal a Rábapatonai Katica
Óvodában közlekedésbiztonsági program keretén belül a gyalogos közlekedés alapvető szabályait tanulják a nagycsoportos óvodás gyermekek.
Óvodás korban azért érdemes és jó megkezdeni a közlekedéssel való foglalkozást, mert a kicsi gyermek
is részese a közlekedésnek attól függetlenül,
hogy ők még a felnőttekkel közlekednek.
Fontos, hogy a gyermek az életkorának
megfelelő közlekedési ismereteket megszerezze, hogy kialakuljanak a gyermekekben a
biztonságos közlekedéshez szükséges készségek és képességek.
Fontos a közlekedési ismereteink bővítése, mellett a balesetmentes közlekedésünk
elősegítése is.
A gyerekek nagy érdeklődést tanúsítanak
a program során!
A program célja: A gyermekek biztonságos közlekedésre felkészítése mellett a közle-

kedési szabályok megismertetése, hogy az elméleti tudásukat a
gyakorlatban is tudják alkalmazni és a közlekedésük során előforduló veszélyhelyzeteket időben felismerjék.
Gerendai Sándorné
nyugállományú rendőr őrnagy, polgárőr

Tél az óvodában
,,Hull a hó, hull a hó
Mesebeli álom.
Télapó zúzmarát
Fújdogál az ágon…”

A tél szürkeségét vidám, szeretetteljes és érdekes programokkal
igyekeztünk színesebbé tenni a gyerekek számára!
Az Adventi időszakban a várakozás, a jó viselkedésre az elcsendesedésre törekszünk mindannyian.
Mikulás érkezésekor örömmel éneklünk, a gyerekek átadják a
rajzaikat és megígérik, hogy még jobban viselkednek és serényebben rakodnak.

Adventi koncertünkön, a Camerata Art’Issima ,,Hamiska karácsonya ’’ c. előadásának mesével átszőtt szép élményében részesültünk. A zene elrepített bennünket a mesék birodalmába.
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Az Adventi dekorációt óvodánkban mindig a szülők segítségével készítjük el. A nyílt napok a karácsony közeledtével közösen
készített ajándékokról az éneklésről, versmondogatásról szólnak.
Ünneplőbe öltöztetjük a szívünket, mire elérkezik karácsony
ünnepe.
,,Csillogó szép fenyőfa, oly jó az illatod! ,, alatta sok szép ajándék becsomagolva, várakozik arra, hogy a kis kezek kibontogassák és játszanak velük!
A gyerekekkel körül álljuk a karácsonyfát, csillagszórót gyújtunk, éneklünk, verset mondunk és ünneplőbe öltöztetjük a szívünket.
A Süni csoportos gyerekek előadták a Jézus születésének történetét, délelőtt a többi kisgyereknek, délután pedig a szülők nagy
boldogságára.
A győri Vaskakas Bábszínházban ,,Mekk Elek” meséjével ismerkedhettek meg a középső és nagycsoportos gyerekek.
Január hónaptól minden héten csütörtökön a ,,Közlekedésbiztonsági program” alkalmából, Gerendai Sándorné nyugállományú rendőrőrnagy, polgárőr ismerteti meg játékos módon,
a gyerekekkel a helyes gyalogos közlekedés alapvető szabályait.
Az IKSZT-ben, megnyitottuk a ,,Maci kiállítást”, ahol a ma-

cikról szólt az egész délelőtt. Maci fejdíszekben, macis dalokat,
macis verseket mondtunk, medve táncot táncoltunk és ,,medvevadászatra” mentünk.
Boldogan szemléltük a sok- sok medvét, macit!
Az ,,Ovi- Zsaru” bűnmegelőzési programba bekapcsolódtuk
óvodánkkal főleg nagycsoportos korú gyerekek részvételével.
A Győri Rendőrkapitányság előadója Szalay Zsolt c.r. törzszászlós-aki az egyik ovis kislányunk édesapja- játékos módon segít
a program feldolgozásában.
Február 11-én sor került ,,télűző” farsangi bálunkra. Jelmezt
öltöttünk magunkra és sok vidámsággal búcsúztattuk el a telet.
(szuperhős, hercegnő, rendőr vagy tűzoltó). A délelőtt a mulatozásról, vidámságról szólt, majd kellően elfáradtunk a sok táncolástól.
,,Selyemszoknya és keringő „volt a farsangi komolyzenei koncertünk címe a Camerata Art’ Issima előadásában.
,,Hurrá szánkózunk!” c. vidám bábszínházi előadással zártuk a
téli ünnepköreinket az óvodában, melyet a Csemete bábszínház
előadásában láthattunk.
Bukta Zoltánné
óvodavezető
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Értesítés óvodai beiratkozásról
Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy
az óvodás korú gyermekek beíratása a
2019/2020-as nevelési évre az alábbi időpontokban lesz a Rábapatonai Katica Óvodában
(9142 Rábapatona, Rákóczi utca 85.):

2019. április 23. (kedd)
8.00-13.00 óráig
2018. április 24. (szerda)
12.00-17.15 óráig

Kérjük, hogy a szülő hozza magával:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót, (születési anyakönyvi kivonatot vagy személyi igazolványt)
- TAJ- kártyát,
- a lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
- a saját személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
Bukta Zoltánné
óvodavezető

ÉRTE SÍTÉ S
a Rábapatonai Katica Óvoda nyári zárva tartásáról
Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
a 5/2019.(I.30.) határozatával óvodánk nyári zárva tartási idejét az alábbi időpontban határozta meg:

2019. augusztus 12 – augusztus 30-ig
Ezen időszak alatt történik az intézmény festése, karbantartása, takarítása, amennyiben szükséges az udvari szerek festése, karbantartása. Az intézmény nyitása és a gyermekek fogadása 2019. szeptember 2-án (hétfő) lesz a nyitva tartási rend szerint.
Bukta Zoltánné, óvodavezető

Nyugdíjasklub hírei
Decemberben, mint évek óta mindig Enesén évbúcsúztatót tartottunk. Vidám némajátékkal szórakoztattuk a közönséget. A helybeliek finom vacsorát szolgáltak fel, aztán a tánc és a beszélgetés. Jól éreztük magunkat.
Február 25-én a Győri Mozgáskorlátozottak Egyesülete tagjai látogattak el hozzánk.
Tájékoztatást adtak az ellátásról lehetőségekről.
Február 26-án köszöntöttük a 80 éves Bán Istvánnét.
Lengyel Gusztávné
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Szépkorúak jubileumi
köszöntése
Rábapatona Község Önkormányzata nevében Molnár-Nagy Béla
polgármester és dr. Németh Balázs
jegyző 2018. december 19-én, 90.
születésnapja alkalmából köszöntötte
Kuti Sándorné
Rákóczi utca 70. szám alatti
lakost,

és 2019. január 9-én, 90. születésnapja alkalmából köszöntötte
Varga Istvánné
Széchenyi út 81. szám alatti
lakost.

Átadták részükre a szépkorúak
jubileumi köszöntéséről szóló
255/2008.(X.21.) Korm. rendelet alapján, a Nyugdíjfolyósító
Igazgatóság által megküldött, a
szépkorúak részére kiállított, a miniszterelnök által aláírt emléklapot.
Ezúton is jó egészséget kíván az
Önkormányzat az Ünnepelteknek.
Szilbek Jenőné
igazgatási főelőadó

Rábapatona Község Önkormányzata
tisztelettel hívja és várja Rábapatona lakosságát
az 1848-49 évi forradalom és szabadságharc tiszteletére
tartandó ünnepi megemlékezésre.

Ideje: 2019. március 15. 10:00
Helyszíne: Büszkeségpont
Polgármesteri Hivatal udvara

Ünnepi köszöntőt mond Molnár-Nagy Béla polgármester.
Közreműködnek: Kajos Roland és a Szivarock zenekar
Mindenkit szeretettel várunk a megemlékezésre!
Molnár–Nagy Béla
polgármester
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