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Polgármesteri tájékoztató
Tisztelettel köszöntöm Önöket a 2021-es évben, engedjék
meg, hogy tájékoztatást adjak az elmúlt időszak eseményeiről,
az Önkormányzat ez évi beruházásairól, fejlesztési terveiről.
A tavalyi évhez hasonlóan a 2021-es év is a koronavírus
okozta járvány jegyében indult, amely az elmúlt hónapokban
nagymértékben nehezítette a lakossággal és a partnerekkel
való kapcsolattartást, közös munkát. Mindezekkel együtt, a
veszélyhelyzeti szigorító intézkedések ellenére, úgy gondolom
kellő rugalmassággal és hatékonysággal működtek intézményeink és a lehetőségekhez képest fel tudtunk készülni ez évi
tervezett beruházásaink megvalósítására. Az őszi és a tavaszi
időszak hagyományos rendezvényeit nem sikerült megtartanunk, azonban készülve a veszélyhelyzeti intézkedések feloldására a nyári időszakban széles, új lehetőségekkel bővített
programkínálattal várjuk településünk lakóit közösségi rendezvényeinkre.
Az elmúlt félévben a közterületek veszélyes fáinak kivágása
és karbantartása után, közel 70 db fát ültettünk a településen,
utcanévtáblák kerültek és kerülnek kihelyezésre, valamint az
Önkormányzat közreműködésével elbontásra került a balesetveszélyes plébánia épülete is. A falu aktív civil szervezeteinek
támogatásával falutakarítást, szemétszedést tartottunk, amely
a fentiekkel összhangban a rendezett közterületek kialakításának és fenntartásának alapjait képezi.
Ezekben a napokban kezdődött és terveink szerint az őszi
időszakban befejeződik a Drexler Anna Egészségház felújítása,
amelyre Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében nyert közel 47 millió forint támogatást. A nyári időszak
kezdetére szeretnénk megvalósítani a szintén a Magyar Falu
Program keretében – 5 millió forint támogatással - megvalósuló játszóteret a Vasút utcában.
Folyamatban lévő fejlesztéseink közül, a több, mint 16
millió forint támogatással megvalósuló energetikai fejlesztés
révén az Általános Iskola és az IKSZT épületein már elhelyezésre került a napelemes rendszer, az Egészségház tekintetében
pedig az épület tetőszerkezetének felújításával párhuzamosan
kerül elhelyezésre. Az iskola és az IKSZT közös nagytermének, tornatermének – szintén a Magyar Falu Programnak
köszönhetően -közel 50 millió forintos beruházása, várhatóan a nyári időszakban veszi kezdetét. A csapadékvíz-elvezetési
pályázatunk érdemi munkái befejeződtek, amellyel kapcsolatban örömmel adok tájékoztatást arról, hogy a projekt önerejének összege jelentős mértékben csökkent. Az eredetileg

közel 54,5 millió forintos támogatást, többletköltség
igényünket elfogadva a Kormány 1101/2021. (III.5.)
Korm. határozatával, közel 59 millió forint támogatással
egészítette ki.
A 2021-es évben több pályázatot nyújtottunk, illetve nyújtunk be falunk további fejlődésének elősegítése érdekében. A
Magyar Falu Program kínálta pályázati lehetőségek közül az
óvodánk bővítését, a Polgármesteri hivatal felújítását, a temetői kápolna felújítását és további kommunális eszközbeszerzést
szeretnénk megvalósítani, de pályázunk további járdaépítésre,
felújításra, termelői piac kialakítására, valamint segítettük a
Rábapatonai Római Katolikus Plébánia sikeres – 15 millió
forint támogatást nyert - templomfelújítási pályázatának beadását.
Összességében az idei évben megvalósuló beruházásaink,
valamint remélhetőleg sikeres pályázataink továbbra is lendületben tartják Rábapatona fejlődésének ütemét az elkövetkezendő években is.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Állampolgári eskütétel
2020. szeptember 11-én rendhagyó eseménynek lehettünk
tanúi a polgármesteri hivatal dísztermében. Molnár-Nagy Béla
Zoltán polgármester honosítási okiratot nyújtott át
Nagy Cristina Nicoleta
részére, aki az egyszerűsített honosítási eljárás során vált magyar állampolgárrá Rábapatona községben.
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A képviselő-testület ülésére meg kell hívni – kivéve a zárt üléseket – az SZMSZ-ben meghatározott személyeket.
Kelt: Rábapatonán, 2020. december 3. napján
Molnár-Nagy Béla polgármester
Záradék:
Rábapatona Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a képviselő-testület 2021. évi munkatervét a 72/2020.(XII.10.) határozatával elfogadta.
Kelt: Rábapatonán, 2021. január 7.

dr. Németh Balázs jegyző

A polgármester és a települési-képviselők
vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége
Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének Szociálpolitikai és Ügyrendi Bizottsága – mint az SZMSZ-ben a
vagyonnyilatkozatok kezelésére feljogosított Bizottság – tájékoztatja a lakosságot, hogy Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 39. §-ában, a 72. § (4) bekezdésében meghatározott vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségének a
• polgármester,
• a megválasztott 6 fő önkormányzati képviselő maradéktalanul, határidőn belül eleget tett.
Burján László
Szociálpolitikai és Ügyrendi bizottság elnöke
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Magyar Falu Program – Interjú Gyopáros Alpár kormánybiztossal,
Rábapatona országgyűlési képviselőjével
Gyopáros Alpár nemcsak térségünk országgyűlési képviselőjeként, hanem a Magyar Falu Programért is felelős kormánybiztosként segíti a rábaközi falvak, köztük Rábapatona
fejlődését. Az eddig elért eredményekről, valamint a jövőbeli
lehetőségekről is beszélgettünk vele.
Képviselő úr, a Rábaköz településeit látványos fejlődés jellemzi, minek köszönhető
mindez?
A legnagyobb eredmény, hogy elkészült az
M85-ös gyorsforgalmi út, amelyre évtizedek
óta vártak a térségben élők. Ez nemcsak a gyorsabb és biztonságosabb közlekedést teszi lehetővé, de a falvaink nyugalmára is hatással van,
hiszen az átmenő forgalom immáron megkíméli őket. Ráadásul a térség gazdasági erejét,
a nagyvárosokba jutás lehetőségét is erősíti,
nem véletlen, hogy a kormány több mint 300
milliárd forinttal támogatta a beruházást. Ezen
kívül nagy hangsúlyt fektetünk a pályázati lehetőségek kiaknázására, amelyeknek köszönhetően régóta vágyott beruházások, fejlesztések
sora készült el a rábaközi településeken. A Magyar Falu Program
kifejezetten ezt a célt szolgálja, de jól teljesít a régió az uniós, illetve a más szaktárcákhoz tartozó pályázatokon is. Nagy örömmel
tapasztalom, hogy minden rábaközi településen épül valami, az
emberek pedig saját bőrükön is érzik, saját szemükkel is látják,
hogy a kormány számára a vidéki Magyarország igazi érték. Kormánybiztosként pedig mindent megteszek annak érdekében,
hogy a falvaink minden kihívására, problémájára megoldást kínáljon a Magyar Falu Program.
Miben több a Magyar Falu Program annál, hogy bizonyos
fejlesztésekre jut pénz?
A Magyar Falu Programot a települések maguk írták és írják
folyamatosan. Mindig azokra a felvetésekre reagál, amelyek a
kistelepüléseken élőktől érkeznek. Tisztán állami költségvetésből
gazdálkodott eddig a program, ezért egyszerűek, gyorsak és előrefinanszírozottak a fejlesztések. Több mint 600 milliárd forintot
költött eddig a kormány a falvak vonzerejének növelésére és a
népességcsökkenés megállítására. A falusi csok, illetve a falvakat
összekötő utak felújítása mellett, az elérhető pályázati lehetőségek
sokszínűek, az élet minden területére kiterjednek, ezért az önkormányzatok és az egyházközösségek számára hatalmas lehetőséget
jelentenek. 2020-ban ráadásul a támogatotti kör bővült a falusi
civil szervezetekkel, idén pedig a falusi kisboltokkal és a kistelepülési mikrovállalkozásokkal is. Bíztató és nem várt gyorsaságú
eredmény, hogy közel 1000 olyan kistelepülés van ma Magyarországon, ahol megindult a népességnövekedés, holott a korábbi évtizedekben drasztikus csökkenés volt tapasztalható. Biztos
vagyok benne, hogy ez a lakosság komfortérzetét és az elérhető szolgáltatások színvonalát folyamatosan növelő Magyar Falu
Programnak köszönhető.
Idén milyen újdonságokkal szolgál a program?
Fontos, hogy felhívjam a figyelmet a 10 fő alatti
mikrovállalkozások támogatására, amely pályázati felhívás hama4
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rosan felkerül a palyazat.gov.hu oldalra. 2-10 millió forint vis�sza nem térítendő támogatást lehet nyerni minden olyan célra,
amely egy mikrovállalkozás életben maradását, sikeres működését és fejlődését szolgálja. Támogatás kérhető ingatlanfejlesztésre,
munkakörülmények javítására, eszközfejlesztésre, technológiai
fejlesztésre, képzésre, de még bértámogatásra is. A falusi civil szervezetek szintén nyitott szemmel kell, hogy járjanak, mert 5 milliárd forintos kerettel várjuk a
pályázataikat annak érdekében, hogy megkön�nyítsük működésüket, programszervezési tevékenységüket, céljaik megvalósítását. Mindkét
pályázati lehetőség most tavasszal lesz elérhető,
remélem minél többen élnek velük.
Rábapatona a saját bőrén is tapasztalja,
hogy a Magyar Falu Program pályázatai milyen segítséget nyújtanak a kistelepülések számára. Képviselőként sokat tesz a rábapatonai
emberekért is. Mi motiválja?
Rábapatona élen jár a Magyar Falu Program
azon pályázatainak tekintetében, amelyek önkormányzatok számára lettek meghirdetve. Ez
az egész rábapatonai közösség munkáját dicséri,
csak úgy, mint a polgármesterét, az önkormányzati képviselőkét, civil szervezetekét, egyházközségét, vagy éppen
az iskolavezetését. A teljesség igénye nélkül, de útfejlesztések,
orvosi rendelő, iskolai tornaterem, óvodaudvar is elsőre eszembe jutnak a faluban, pedig 75 települést képviselek a térségben.
Bízom benne, hogy a rábapatonaiak is látják, hogy az otthonuk
napról napra fejlődik, előrelép. Én is vidéki gyerek vagyok, most
is elsősorban a térségünk képviselőjének tartom magam. Az,
hogy ezt a munkámat kormánybiztosként erősíteni tudom, csak
duplán jó. Az pedig, hogy nem csak a saját térségünkért, de hazánk kistelepüléseiért is végezhetem a feladatomat, igazán szívemet melengető érzés.
Mit tart a következő időszak legfontosabb feladatának?
14 pályázati felhívás áll nyitva a Magyar Falu Programon belül
a fent említett újdonságokon kívül. Szeretném, - ahogy tavaly és
tavalyelőtt, úgy idén is - ha ezeken a felhívásokon a rábaközi települések kiemelkedően jól szerepelnének. Örülnék, ha 2022 után
is folytatódhatna a Magyar Falu Program. Erre a mi politikai
közösségünk a garancia, hiszen a Programot a polgári kormány
indította el 2019-ben és 2022 után is örömmel folytatná tovább.
Szeretném, ha végre vége lenne a pandémia okozta kihívásoknak
és minden család, minden település a jövőre, a jóra tudna koncentrálni. Szomorú, hogy sok tragédia, nehéz élethelyzet kísérte
a koronavírus járvány világszintű rombolását. Ma azonban talán
már kifelé vagyunk a nagy bajból, az oltás sokak számára adhat
megnyugvást. Azt is elfogadom, ha valaki nem él a lehetőséggel,
és csak kérni tudom a jó Istent, hogy aki így dönt, soha ne kelljen
megbánnia a döntését!
Köszönjük szépen, hogy megosztotta velünk gondolatait,
jó munkát kívánunk Képviselő úr!
Én köszönöm, hajrá falvak, hajrá Rábapatona! Jó egészséget
kívánok Mindannyiunknak!

Magyar Falu Program Éve

Az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének rövid ismertetése
A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló
2020. évi XC. törvény- a továbbiakban költségvetési törvény -,
valamint a kormányzati tervezési irányelvek figyelembevételével
elkészítettük Rábapatona Község Önkormányzatának 2021. évi
költségvetési rendeletét, azonban az Önkormányzat jelen helyzetben nem tud ülésezni - tekintettel a 27/2021. (I.29.) Korm.
rendelettel elrendelt veszélyhelyzetre- ezért a 2021. évi költségvetésről szóló rendeletet a polgármester egy személyben alkotta
meg, melyről egy rövid összefoglalót adok:
BEVEZETŐ
A részletes pénzügyi tervezés előkészítő munkái intézményi
szinten már 2020. december hónapban elindultak.
Első lépésben felmérésre kerültek a 2021. évi állami támogatást megalapozó mutatószámok, mind az önkormányzat, mind
az önkormányzati intézmények létszámai vonatkozásában, mely
az Óvoda esetében a nagyobb gyermeklétszám miatt növekedést
mutat. A tervezés időszaka alatt folyamatos egyeztetések zajlottak
az intézmények vezetőivel.
A tervezés során a Magyar Közlönyben több jogszabály, illetve
jogszabályok módosítása jelent meg, mely döntések, rendelkezések a 2021. évi tervszámokat, illetve az elfogadásra kerülő költségvetési rendelet végrehajtását befolyásoló tényezők.
Többek között a 2021. évi tervezés során figyelembe vett törvények és rendelkezések, a 2020. évi XC. 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 2021. évi megállapításáról szóló 20/2021. (I.28.)
Korm. rendelet; - mely a 2021. évi béreket is szabályozta, rendhagyó módon csak év közbeni hatályba lépés útján.
- a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény
- a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 71. §-ának (4) bekezdése

szociális hozzájárulást 15,5%-kal terveztük, tekintettel arra, hogy
nem ismert az évközbeni csökkentés pontos dátuma.
A szociális juttatásokra vonatkozó jogszabályok, illetve az ellátási rendszer idén számottevő módon nem változott. A szociális
juttatásokat érintő változásokat az „Ágazati terv” részben részletesen bemutatjuk.
A nemzeti köznevelésről szóló törvény módosítása 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, továbbá beépítésre került a pedagógus bérekbe a 2020. év
során a 10%-os illetménykiegészítés is.
A fentiek alapján a Képviselő-testület elé egy átgondolt
költségvetési tervet irányoztunk elő, mely az Önkormányzat
és irányítása alá tartozó költségvetési szervek vonatkozásában a
kötelező feladatellátást biztosítja, és a meglévő anyagi források
figyelembevételével a község innovatív fejlődését szolgáló fejlesztéseket, beruházásokat irányoz elő.
I.) BEVÉTELEK
A források tervezése a költségvetési törvény alapján került ös�szeállításra.
A bevételek jogcímenkénti alakulását az alábbi táblázat mutatja (adatok ezer Ft-ban).
2021. évi
Megnevezés

eredeti
előirányzat

Helyi önkormányzatok működésének általános
támogatása
(B111)

63.118

Települési önkormányzatok egyes köznevelési
feladatainak támogatása
(B112)

61.348

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti feladatainak támogatása
(B1131)

18.531

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása
(B114)

5.639

Működési célú költségvetési támogatások – kiegészítő támogatások

-

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.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési
támogatásai (=01+…+06)
(B1132)

15.909

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+…+42)
(B16)
(Közfog és Védőnő)

9.056

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

173.601

Felhalmozási célú önkormányzati támogatás
(egyéb támogatás) B25

58.865

A 2021. évi személyi juttatások és járulékok tervezésénél figyelembe vettük a 2021. évi minimálbér és elvárt bérminimum
mértékét. 2021. február 1-jétől a minimálbér mértéke bruttó
167,4 ezer Ft/hó, illetve a középfokú iskolai végzettséghez, vagy
szakképzettséghez kötött munkakör betöltése esetén az elvárt bérminimum bruttó 219 ezer Ft/hó. Az SZJA mértéke 15% maradt, a

Vagyoni típusú adók (=110+…+116)

8.500

(B34)

Értékesítési és forgalmi adók (=118+…+137)
(B351)
Gépjárműadók (=144+…+147)

(B354)

kp-i bevétel
2020-tól
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Termékek
és
szolgáltatások
(=117+138+142+143+148)
(B35)

adói

35.000

Egyéb közhatalmi bevételek (>=167+…+178)
(B36)
Közhatalmi
(=93+94+104+109+165+166)

bevételek
(B3)

43.500

Tulajdonosi bevételek B404 (beleértve a kiadott
ingatlanok bérleti díját és a mezőőri járulékot is)

9.195

Ellátási díjak (B405)

7.019

Kiszámlázott ÁFA (B406)

1.895

Működési bevétel (B4)

18.109

Ingatlan értékesítése (B52) (Naperőmű park
vételára

10.000

Felhalmozási Bevételek (B5)

10.000

Hitel kölcsön felvétel államháztartáson kívülről B811

166.146

Maradvány igénybevétele B813
Betétek megszűnése B817
Bevételek mindösszesen

470.221

Jelentősebb eltérések bemutatása a tavalyi tervhez viszonyítva:
Állami támogatások:
Az állami támogatások mértéke eredeti előirányzat növekedett
2021-re. 2020-ban 129.329 e Ft volt az állami támogatás, míg
idén az állami támogatás tervezett normatív értéke 173.601 e Ft
összegben került meghatározásra. Látható, hogy a Kormányzat
a médiában bejelentett módon valódi normatíva emelést hajtott
végre a kötelező feladatok finanszírozásában, tekintettel arra,
hogy a központi költségvetéstől kapott kötelező feladatok finanszírozásra szolgáló állami normatívák összesített főösszege több
mint 36%-kal nőtt.
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.
Működési célú támogatás értékű bevételek
Itt kerül betervezésre a Polgármesteri Hivatal és a Katica Óvoda működési támogatása egyebek közt.
Közhatalmi bevételek
A közhatalmi bevételek tervezésénél figyelembe vettük a 2021.
évi tényleges teljesítéseket, illetve a 2020. év során bekövetkezett
jogszabályi változásokat. A Képviselő-testület az iparűzési adó
mértékét 1,6%-ban határozta meg 2019. január 1-jétől.)
Az iparűzési adó mértéke növekvő tendenciát mutatott, 20162019 között, viszont nem hagyható figyelmen kívül a tavalyi év

során a COVID-világjárvány miatt bekövetkező gazdasági vis�szaesés negatív hatása. 2020-ban az eredeti előirányzat 55 millió
Ft volt, mellyel szemben a várható év végi teljesítés elérte a 60
millió Ft-ot.
Javasolt előirányzat 35 millió Ft, tekintettel a tavalyi év
-világszerte jelen levő – gazdasági visszaesésére (A 2020. évi
GDP-csökkenés várhatóan 5%-os volt), valamint a Kormány
639/2020. (XII.22.) Korm. rendeletében foglaltakra, mely alapján a Kormány a helyi iparűzési adó maximális mértékét 1%ban határozta meg országos szinten. A fentiekre tekintettel az
iparűzési adó bevételünk csökkenni fog a 2 negatív hatás eredményeként. (központi adómérték csökkenés és a vállalkozások
eredményének csökkenése) Várható egy ún. kompenzációs mechanizmus beépítése a 25.000 fő alatti önkormányzatok számára
a kieső iparűzési adó bevételek pótlása tárgyában, azonban ennek
minden részlete és központi forrás oldala nem ismert, ezért erre a
sorra csak 10.000.000 Ft bevételt terveztünk. Helyi adó csökkentésére nincs lehetősége az önkormányzatnak.
A gépjárműadó vonatkozásában sajnálatos tény, hogy az adóbevétel 2020 tavaszától teljes egészében a központi költségvetés
bevétele a járványügyi védekezés finanszírozása céljából, 2021.
januárjától pedig az adóztatási hatáskör is átkerült a NAV hatáskörébe, így ezen adónem vonatkozásában többé nem számolhat
bevétellel az önkormányzati szféra.
A magánszemélyek kommunális adója tekintetében a tavalyi
tervezett összeggel kalkuláltunk, mely beszedése sikeres volt, az
adótárgyak száma idei évben el fogja érni a 1150 db-ot, így érdemes magasabb összeggel kalkulálni. Tájékoztatást adunk továbbá arra, hogy a magánszemélyek kommunális adójának összege
2022-től 12.000Ft/adótárgy összegben került meghatározásra a
gépjárműadó-bevétel kiesésének finanszírozása céljából. Tárgyévben nem emeltük az adót a központi kormányzat akaratának
megfelelően.
A mezőőri járulék – adózási rendszerünkbe történő - bevezetése, mely kapcsán évről-évre ténylegesen 2,5 millió forint folyt
be, emelése vált szükségessé. Az emelés indokai a bevezetés óta
relevánsan megnövekedett építőipari költségek (anyag és munkadíj), valamint a minimálbér folyamatos emelkedése. 2020-ban
az önkormányzat már a korábbi mérték alapján kiszabható mezőőri járulék teljes összegét ismételten ráfordította a külterületi
utakra, és belátható, ha érdemben akarunk fejlesztéseket végezni
a külterületi úthálózaton, akkor emelni szükséges a járulék ös�szegét, mely emelés 2000 Ft/ha összegben került meghatározásra
Rábapatona Község Önkormányzata polgármesterének 11/2020.
(XI.24.) rendelete alapján. Az emelés 2022-ben hatályba fog lépni, tekintettel az idei évi adóemelés tilalmára és a Kormányhivatal felhívására. A járulék mértéke nincs konfiskáló jelleggel az
adótárgyra, tekintettel a 2021-ben életbe lépő, nagyon kedvező
mezőgazdasági adózási formákra.

Kiemelt főbb adónemek eredeti előirányzatának összehasonlítása:

Helyi adók
Iparűzési adó
Magánszemélyek kommunális adója
Mezőőri járulék
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2020. évi eredeti
előirányzat
ezer Ft-ban
55.000

2021. évi javasolt
eredeti előirányzat
ezer Ft-ban
35.000

Változás 2019. év
adatához képest
ezer Ft-ban
-20.000

8.000
2.500

8.500
2.500

+500
0

Felhalmozási bevételek
Pályázati bevételi források
Elnyert pályázatok:
I.

Áthozott pályázatok:
A) A TOP-2.1.3-15-GM-2016-0001 sz. „Környezetvédelmi infrastruktúra-fejlesztés Rábapatonán” c. pályázat 25%-os része. Az elnyert támogatás összege 54,5
Millió forint. Idén a pályázat végrehajtása és az építési
munkálatok is befejeződnek melyhez nagy mértékű
önkormányzati önerő volt szükséges 2020-ban. Tájékoztatom Önöket, hogy Rábapatona Község Önkormányzata forráskiegészítést kapott a fenti pályázathoz,
közel 59.000.000 Ft összegben az 1101/2021. Kormány határozatba foglalt döntés alapján.
B) Helyi klímastratégia megalkotása 7,592 M Ft-egy
környezettudatossági pályázat megvalósítására, mely
keretében elkészül Rábapatona klímastratégiája, mely
2021-től kötelező lesz minden önkormányzat számára. Önerőt nem igényel, tárgyévben programok fognak megvalósulni.
C) VP-pályázat erdőtelepítés támogatása, melyből 6,3 M
Ft kifizetésre került, idei évben 3 M kerül kifizetésre, a
pályázat utófinanszírozott.
D) TOP-pályázat 3 db hálózati naperőmű telepítése céljából 16 M Ft értékben. A pályázat keretében 3 napelemes hálózat került telepítésre az Iskola, IKSZT és az
Egészségház épületére, a kivitelezés folyamatban van,
még egy helyszínen kell munkálatokat végezni. A pályázat utófinanszírozott.

II. 2020-ban elnyert pályázatok, melyek idén valósulnak meg:
E) Magyar Falu Program- Játszótér építése és kialakítsa a
Vasút utcában, elnyert pályázat 4.9 M Ft nagyságrendben, várható önerő bruttó 4 M Ft.
F) Magyar Falu Program- Egészségház felújítása és bútor
beszerzés 47 M Ft pályázati összeg felhasználásával, várhat önerő 5 M Ft.

netének legnagyobb beruházása valósult meg útfelújítás tárgyában. A hitel tőketörlesztése – tárgyévben is – 10 M forint költséget
jelent, továbbá tervezni kellett a kamat összegével is. Tervezett kamatösszeg: 3.000.000 Ft (Pontos kamatösszeg a törlesztőösszeg kifizetésének dátuma napján tudható. 2021-ben továbbra is 2 törlesztő részlet terheli a költségvetést. 2020-ban is minden törlesztő
részletét pontosan teljesítette az Önkormányzat, továbbá a tárgyév első részletét is, így a hitel jelenlegi tőkeösszege: 117.900.000
Ft jelenleg.)
II.) KIADÁSOK
Az Önkormányzat a 2021. évi költségvetésének kiadási előirányzatait az előterjesztés bevezető részében meghatározott jogszabályoknak megfelelően állítottuk össze.
Az Áht. III. fejezet 14. pontja (23. §-a) rendelkezik az Önkormányzatok költségvetési rendeletéről. A jogszabály előírja,
hogy a helyi önkormányzatok költségvetési bevételeit és kiadásait
előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok,
önként vállalt feladatok, és az önkormányzatnál maradt államigazgatási feladatok szerinti bontásban kell bemutatni. Ennek
megfelelően a tervezési munka során a 2021. 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.
2021. évben továbbra sem az Önkormányzat költségvetésében jelenik meg a Téti Kistérségi Társulási által fenntartott intézmények állami támogatása, azonban átadásra kerül a működési
hiány célszerinti felhasználásra, ennek tervezett összege: 1.500 e
Ft, valamint a Győri Nagytérségi Hulladékgazdálkodási társulás
felé működési hozzájárulásaként 770 e Ft-t kell teljesítenünk lakosságszám alapján.
A Családi Bölcsőde kapcsán tárgyalások révén sikerült megfelelő mértékűre redukálni a 2020. évi önkormányzati hozzájárulást is, melynek összege 1500 e Ft volt.
Személyi juttatások

Finanszírozási bevételek
A költségvetési egyensúly megtartása érdekében, a konszolidáció, az átgondolt gazdálkodás, a sikeres pályázati munka és
az ingatlanértékesítések révén keletkezett jelentős (pénzmaradvány összege 2021. január 1-jén 166.146.000 Ft) pénzmaradvány felhasználása az idei és a jövő évi fejlesztési-pályázati célok
megvalósításához szükséges, mivel a fenti pályázatok végrehajtásához, a további pályázatok előkészítéséhez önerő szükséges. A
pénzmaradvány a tavaly megtörtént telekértékesítés összegét és a
pályázati előlegeket is tartalmazza.
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, melyből Rábapatona törté-

A köztisztviselő dolgozók bére függ a költségvetési törvényben
megállapításra kerülő illetményalapoktól, amelyek továbbra sem
mutatnak változást az előző évhez képest (2019 óta 46.380,- Ft).
A Rábapatonai Polgármesteri Hivatal vonatkozásában jelentős
előirányzat emelkedésre nem került sor. A növekedés a bérminimum változása, illetve a kötelező sorolások kapcsán, valamint a
munkaerő-ösztönző bérmegállapítások miatt következett be. (A
béremeléseknél figyelembe vettük a megye legnagyobb munkáltatója
által bevezetett legkisebb minimálbér 270.000 Ft összegét is.)
A 2019-ben beadásra került BM-pályázat, melynek eredményeként 5.760.000 plusz forrással számolhatott el az Önkormányzat a Polgármesteri Hivatal tekintetében, ezen plusz összeg
2020-ban és 2021-ben beépítésre került az állami normatív finanszírozásába. A pályázat feltételeként 46.380 Ft-os illetmény
alap került bevezetésre a Polgármesteri Hivatal köztisztiviselői
vonatkozásában, melyről a testület döntött a 2/2019. sz. KT-i
ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ
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határozatával és a 14/2020.(XII.15.) önkormányzati rendeletével
fenntartotta a 46.380 Ft-os illetményalapot.
Az Óvoda személyi költségvetésében idén jelentős tétel 2 fő
jubileumi jutalma. A bérek tervezésekor tekintetbe vettük a pedagógus életpálya-modell előírásait. valamint a negyedik csoport
megnyitása kapcsán 3 fő felvételét is.
Járulékok
Korábbi jogszabály alapján a szociális hozzájárulási adó
mértéke – 15,5% -ra csökkent, melynek további csökkentése
egyenlőre nincs tervben a kormányzat részéről. A CAFETERIArendszerben megszűnt több juttatás kedvezményes adókulcsa,
ezért egységesen a „Szép-kártya” juttatás került betervezésre minden dolgozó vonatkozásában, idénre kedvező változás, hogy a
2021. június 30-ig kifizetett béren kívüli juttatásokat nem terheli
szociális hozzájárulási adó.
Dologi kiadások
Dologi kiadások vonatkozásában összességében a 2020. évi
szint került meghatározásra, figyelembe véve a tavalyi évi teljesítéseket, fenntartási költségek módosulását. Jelentős növekmény
nem állt be, tekintettel a folyamatos energetikai beruházásokra és
a közműdíjak hatósági árazás által történő befagyasztására.
A dologi kiadások vonatkozásában az általános forgalmi adó
mértéke nem változott.
Az intézmények vonatkozásában a karbantartási kiadások, illetve a munkavédelmi és tűzvédelmi hatóságok előírásainak való
megfelelés érdekében, annak teljesítésére kerültek meghatározásra.
Az Óvoda vonatkozásában betervezésre került az Óvoda épülete még elmaradt bútorzatának cseréje. A korábbi évek során
megvalósult az épület valamennyi nyílászáróinak cseréje, a külső
hőszigetelése, új kazán és kémény épült, valamint sószoba került
kialakításra, így az épület modern, a XXI. századi elvárásoknak
megfelelő körülményeket tesz lehetővé az óvodai-nevelői munka
elvégzéséhez.
A személyi juttatások, járulékok és dologi kiadások előirányzatát
tekintve az intézmények önkormányzati finanszírozása a következő
módon alakult (adatok ezer Ft-ban):

Intézmények

2020. évi tervezett
és tényleges önkormányzati finanszírozás

2021. évi tervezett
önkormányzati
finanszírozás

Katica Óvoda

61.056 (tervezett)
57.561 (tényleges)

75.213

Po l g á r m e s t e r i
Hivatal

44.175 (tervezett)
41.153 (tényleges)

41.851

Az önkormányzati finanszírozás = intézményi kiadások–
egyéb intézményi bevétel, támogatás.
Működési célú pénzeszköz átadások államháztartáson
kívülre (önként vállalt feladatok)
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 figye8
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lembe vettük a jogszabályi változásokat, illetve az Önkormányzat
helyi szociális rendeletét. A teljes előirányzat összege 8.801 e Ft
volumenben került megállapításra, tekintettel arra, hogy ezen fejezetben jelentkezik a Bölcsőde kiadása, valamint ezen fejezetben
jelenik meg a 65 éven felüliek karácsonyi támogatása 5.000
Ft/fő nagyságrendben.
A Családi Bölcsőde esetében az elmúlt évek minimálbér növekedése miatt továbbra is várható, hogy továbbra is kell valamekkora
hozzájárulást fizetni a Téti Kistérség felé, ezért ide 1.500.000 Ft-os
kiadást terveztünk, tekintettel a korábbi tárgyalások során megkötött ésszerű kompromisszumokra, valamint arra, hogy 985.400
Ft/gyermek/év-re nőtt az állami támogatás összege 2021-ben.
Felhalmozási kiadások
A felhalmozási kiadásokat részletesen és szakfeladatonként bemutatja az előterjesztés melléklete.
A felhalmozási kiadások szintje az előző évekhez képest újra
magas összeget mutat ez évi előirányzat vonatkozásában. Az idei
fejlesztések tervezett költségvetése 118.000.000 Ft lesz. A beruházási- és felújítási kiadások részletes bemutatását az előterjesztés „Ágazati terv” része tartalmazza.
A felhalmozási célú államháztartáson kívüli pénzeszköz
átadást nem terveztünk.
Betétlekötéssel az Önkormányzat nem számol, tekintettel
arra, hogy a pályázati pénzek lekötése központilag tilos.
III.) ÁGAZATI TERVEK
A következőkben, a fentiek során összefoglalt tervszámokat
mutatjuk be ágazatonként, a hozzá fűzött, osztályok által elkészített tájékoztatók alapján:
Önkormányzati Igazgatás
Ezen a funkción az önkormányzati működési kiadások jelennek meg. Többek között a polgármester bére, a titkársági kiadások (reprezentáció) hozzá kapcsolódó járulékkal együtt, melyről
a Testület a 62/2019.(X.29.) sz. képviselő-testületi határozatával
döntött.
További dologi kiadások az önkormányzati feladatok ellátáshoz kapcsolódó, szerződés szerinti kiadásokat tartalmazza. (közvilágítás, közmű-díjak, informatika, egyéb kötelező szerződések)
Kiemelt önkormányzati rendezvények (K337)
A Falunap és egyéb rendezvények támogatása jelenik meg
7.500 e Ft volumenben. Itt jegyezzük meg, hogy a programok
megtartása erőteljesen függ a járványügyi korlátozó intézkedések feloldásának dátumától.
Kiemelt önkormányzati rendezvények vonatkozásában az
Önkormányzat az alábbi rendezvényeket támogatja, amelyek
költségvetési támogatással bírnak:
Falunap – 5.500.000
Augusztus 20-a
Advent
Védőnői szolgálat
A védőnői Szolgálatot egy állandó heti 40 órás közalkalmazott alkalmazásával látjuk el. Tervezett kiadási oldala: 8.071 e
Ft, melyhez a Nemzeti Egészségbiztosítási Alap (korábbi OEP)
támogatására jogosult az Önkormányzat 9.056 e Ft nagyságrendben.
Ifjúsági egészségügy

Az iskola egészségügyi feladatok ellátását hatályos és érvényes
„Feladat-ellátási szerződés” alapján végzi az EXPERIMENT Kft.
2021. évben iskolaorvosi illetményt nem kell fizetni. Kiadás tervezett összege 150 e Ft
Védelmi igazgatás, polgári védelem
A szakterülethez tartozó dologi kiadások a 2020. évi előirányzat alapulvételével tervezettek.
Intézmény-rendszer
A köznevelési intézmény – Rábapatonai Katica Óvoda - működtetésével kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket Rábapatona
Község Önkormányzata gyakorolja. Ennek megfelelően a köznevelési intézmények működtetésével kapcsolatos költségvetése
beépültek az ő költségvetésébe. Az Óvodát érintő legnagyobb
fejlesztés a bútorok cseréje, várható értéke: 1200 e Ft.
A Kistérségi Intézmény gazdálkodási jogkörébe került 2016.
január 01-től az összevont Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat, mely intézmény irányításával kapcsolatos feladatokat továbbra is a Téti Kistérségi Társulás látja el. A Társulás és irányítása alá
tartozó intézmények költségvetését a Társulási Tanácsa fogadja el.
A Bölcsőde által használt épületrész az önkormányzat tulajdona, mely vonatkozásában az épületrész parkettájának felújítása és
festése tavaly megtörtént, idén árnyékolók beszerzését irányoztuk
elő.
Az Egészségház teljes egészében megújul a tárgyév során, várható költsége bruttó 53 M Ft, mely keretében nyílászárók cseréje,
tetőcsere, homlokzati és födémszigetelés, új belső ajtók beszerelése, valamint járólapozási és festési munkálatok fognak történni.
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.
Szociális segélyezés
Települési támogatás
Az önkormányzatok által biztosított ellátás neve 2015. március 1-jétől egységesen települési támogatás lett. E támogatás
keretében az önkormányzatok az általuk támogatandónak ítélt,
rendeletükben szabályozott élethelyzetekre nyújthatnak támogatást. Az Szt. által szabott egyetlen kötelezettség az, hogy a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási
gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. A hatáskört a Szociálpolitikai Bizottság és a

polgármester gyakorolja osztottan.
A fentiek alapján a szociális kiadások mértékét az alábbiak szerint határoztuk meg a 2021. évi tervben: - 2.500 e Ft összegben
települési támogatás formájában, tekintettel az előző év során felhasznált összegekre.
Köztemető szakfeladat:
Temető esetében 50 e rezsi kiadás lett betervezve
Város és községgazdálkodás szakfeladat:
Az általános működési költségek kiadásai kerültek betervezésre
Közutak, hidak fenntartása
Csapadékvíz elvezetés kiépítése: bruttó 100.000.000 Ft ös�szegben terveztük be 2020-ban a belterületi csapadékvíz elvezető
rendszer kiépítését, melynek végső összege 122.0000 Ft körül
fog alakulni, ebből tárgyévben bruttó 27.000.000 Ft terheli az
Önkormányzatot. Az elnyert EU-s támogatási összeg mellett az
önkormányzat kiegészítő támogatással fordult a Kormány felé,
és egyedi kormánydöntés alapján közel 59.000.000 Ft kiegészítő
támogatást kapott ezen projekt finanszírozására.
Buszmegálló építése 3 helyszín vonatkozásában: 3.000.000 Ft
4. Zöldfelületek felújítása, virágosítás:
Ide terveztük az árkok tisztítását, parkosítást, a zöldfelületek
gondozását külső vállalkozóval, valamint fásítást és virágosítást
bruttó 5000 e Ft értékben.
Új Rendezési terv megalkotása: bruttó 10.000.000 Ft értékben kell szolgáltatást igénybe venni.
Általános tartalék 93.806 e Ft Ide kerültek betervezésre az
egyéb bevételek, melyek nem kerülnek felhasználásra a fejlesztések során (telekár, naperőmű park bevétele).
Itt kerültek betervezésre apróbb felújítások elvégzéséhez- és a
jövőbeni fejlesztésekhez szükséges pályázati kérelmek beadásához
szükséges tervezési feladatok költségei is.
Dr. Németh Balázs
jegyző

Népmozgalmi adatok - Rábapatona
2020. január 1-től 2020. december 31-ig
Születések száma:			26
Halálozások száma:			30
Házasságkötések száma:			13
(a helyi házasságkötő teremben)

Rábapatona Község Önkormányzata Képviselő-testületének működése
2020 január 1-től 2020. december 31-ig

Képviselő-testületi ülések száma:
• Nyilvános:
10
• Zárt
1
A képviselő-testület által hozott határozatok száma:
Rábapatona Község Polgármesterének a Képviselőtestület helyett hozott határozatok száma:
A képviselő-testület által alkotott rendeletek száma:
Ebből:
alap rendelet
módosító rendelet

66
25
8
2
6

Polgármester által alkotott rendeletek száma:
Ebből:
alap rendelet
módosító rendelet

7
1
6

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

ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ

9

Dr. Papp László a Magyar Arany Érdemkereszt birtokosa
Településünk nevében gratulálunk Rábapatona korábbi jegyzőjének, akinek három évtizedes közszolgálati pályafutása, munkája elismeréseként Dr. Áder János köztársasági elnök a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetést adományozta.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Dr. Papp László rábapatonai jegyzősége
„A Rábapatonai Polgármesteri Hivatalban jegyzőként, 2000-től 2003-ig - három éven át dolgoztam.
Kovács László polgármesterrel, a jegyzői pályafutásom során
talán az egyik legsikeresebb vezetői együttműködést értük el, a
község fejlesztése érdekében.
Átszerveztük a hivatalt, biztosítva annak hatékony működését, beleértve a vezetés adminisztratív támogatását, a pénzügy
egységes szakmaiságát, új műszaki ügyintéző foglalkoztatását,
felszámolva a belső személyes ellentéteket.
A község adóbevételeinek, közterületeinek és üzleteinek
rendezettségét, - következetes hatósági munkával biztosítottam
- melynek során a lakosság nagy többségének elismerése mellett
negatív véleményeket is kaptam.
Kezdeményeztem és kidolgoztam az általános iskola és a
művelődési ház átszervezését, összevonását. A szakmai javaslatomra, a polgármester úr és a képviselő-testület támogatásával
beszerzett statikai szakvélemény és építész tervek alapján,- döntően állami és megyei önkormányzati pályázati támogatásokból,- biztosítottuk az immár egységes intézmény két épületének zárt folyosóval való összeköttetését, két új tanteremmel
bővítését, a művelődési ház nagytermének többfunkciós
(testnevelési és kulturális) hasznosítását nézőtér kialakításával,
valamint hideg-meleg vizes öltözők építését a sportoláshoz. A
mobil-színpadot, a javaslatomra, a műszakilag és pénzügyileg is
a legkedvezőbb ajánlatot benyújtó, helyi fiatal asztalos, Király

József készítette.
Javasoltam az elavult és elhanyagolt egyházi temető R. Kat.
Püspökségtől való, 99 évre szóló, ingyenes bérbevételét, - az
ingatlan elidegenítését leszámítva, - teljes körű bérlői felhatalmazással. A jogilag rendezett köztemetőt, a polgármester úr
irányításával, a szakmai javaslataim alapján, a természetben is
rendeztük. Új, korszerű temetőrendeletet alkotott a képviselőtestület, majd pályázat útján szakcéget bízott meg az üzemeltetéssel. A testület megbízásából helyi építési vállalkozó cég,
kisebb templomnak is beillő ravatalozót épített, majd az ingatlant és a tartozékait is teljes körűen rendbe tette.
Szakmailag támogattam, mint a beruházás székhely-önkormányzatának a jegyzője, Rábapatona és Ikrény községek közel
egymilliárd forintból megvalósított összegű szennyvízcsatorna
fejlesztését. A beruházás megvalósítása számos cég mellett, az
előzetesen módosított adórendelet és általam készített telephelybérleti szerződés révén, szép önkormányzati bevételt hozott.
2002-ben a polgármesteri hivatal valamennyi aktív köztisztviselőjével tanulmányi szerződést kötöttem, melynek során
pályázati támogatásból, ingyenesen, az akkor legkorszerűbb, az
otthonukban használható számítógép konfigurációt nyertek.
A rábapatonai szakmai működésem az egyik referenciaként
szolgált a későbbi sikeres győri jegyzői pályázatom során.”
dr. Papp László

Szépkorúak jubileumi köszöntése
Rábapatona Község Önkormányzata nevében MolnárNagy Béla polgármester és dr. Németh Balázs jegyző 2020.
december 16-án,
90. születésnapja alkalmából köszöntötte
Altrichter Andrásné Rózsa Ferenc utca 11. szám alatti
lakost, 2021. január 22-én,
90. születésnapja alkalmából köszöntötte
Takács Béla Zrínyi utca 14. szám alatti
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lakost, és 2021. január 27-én
90. születésnapja alkalmából köszöntötte
Bári Istvánné Rózsa Ferenc utca 4. 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 Önkormányzatunk
az Ünnepelteknek.
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A Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokról
Rábapatona Község Polgármestere a Képviselő-testület helyett hozott 68/2020. (XI.25.) határozatával elbírálta a Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokat az alábbiak szerint:
„A” típusú pályázatot:		
„B” típusú pályázat:		

17 fő nyújtott be,
nem érkezett,

melyből támogatásban részesült
„A” típusú pályázó:
17 fő
támogatási összegben.

5.000,- Ft/fő/hó
Molnár-Nagy Béla
polgármester

a Rábapatonai Katica Óvoda ZÁRVA tartásáról
Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy Rábapatona Község Polgármestere a Képviselő-testület helyett hozott 5/2021.
(II.10.) határozatával óvodánk nyári zárva tartási idejét az
alábbi időpontban határozta meg:

2020. augusztus 23-31-ig
ZÁRVA lesz.
Ezen időszak alatt történik az intézmény festése, karbantartása, takarítása, amennyiben szükséges az udvari szerek festése,
karbantartása.
Az intézmény nyitása és a gyermekek fogadása 2021. szeptember 01-én /szerda/ lesz a nyitvatartási rend szerint.
Rábapatona, 2021. április 16.
Bukta Zoltánné
óvodavezető

Műfüves grundpálya az iskola udvarán
A veszélyhelyzeti intézkedések miatt csak szűk körben került
sor a műfüves grundpálya átadására az iskola mellett 2020. november 26-án.
Köszönetemet szeretném kifejezni a Magyar Labdarúgó Szövetségnek, hogy az Országos Pályaépítési Program keretében
lehetőségünk nyílt a létesítményt megépíteni, valamint a Tutti
Élelmiszeripari Kft.-nek, hogy támogatta elképzeléseinket.
Külön köszönöm Gyopáros Alpár kormánybiztos úrnak, településünk országgyűlési képviselőjének, Blazovicsné Varga Mariannának a Győri Tankerületi Központ igazgatójának, Prohászka
Andreának, a Tutti Élelmiszeripari Kft ügyvezetőjének, valamint
Horváth Lászlónak az MLSZ megyei igazgatójának, hogy személyesen részt vettek átadóünnepségünkön.
A gyerekek nagy örömére már november végén használatba
vették általános iskolásaink a pályát.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

(fotó: Kustor Réka)

Mikulás Ünnepség
Már hagyománnyá vált, hogy minden évben ellátogat településünkre is a Mikulás a gyerekek nagy-nagy örömére. 2020-ban a Mikulás
ünnepe azonban szokatlan módon zajlott, december 6-án a Mikulás egészen a rábapatonai
gyerekek kapujáig érkezett.
A fényfűzérekkel feldíszített falubusszal körbe járta a
település utcáit, mosolyt csalva
kicsik és nagyok arcára, útját
csengőszó kísérte. Manói segítségével minden kicsi, óvodás
ás általános iskolás gyermeket
ajándékcsomaggal lepett meg.

A Mikulás nagyon szépen köszöni a szebbnél szebb ajándékokat, az idei évben is ellátogat
hozzátok!
Kelemen-Németh Annamária
IKSZT-vezető
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Tájékoztatás használt sütőolaj
gyűjtéséről
2021. február 19-től a használt sütőolaj gyűjtésének módja
településünkön kibővült. A fenti időponttól a hulladékudvar
melletti gyűjtőszigeten került elhelyezésre egy használt sütőolajgyűjtő konténer. A konténer használatával kapcsolatban az alábbiakat kell tudni.
1. A használt sütőolajat egy használt, jól zárható PET palackba
kell tölteni, majd a palackot jól lezárva a konténerbe dobni.
2. Tilos a konténerben elhelyezni:
• majonéz
• szószok
• dresszingek
• egyéb háztartási hulladék
• motorolaj, gépzsír
• ásványi olaj, kenőolaj
• egyéb folyadékok és kemikáliák
3. A konténerbe az alábbiakat lehet dobni lezárt műanyag
palackban:
• vaj, zsír, margarin
• romlott és lejárt étolajok
• használ sütőolaj, sütőzsír
• pácolásból visszamaradt étolajok.
Amennyiben megtelt a konténer, kérjük jelezzék önkormányzatunk felé a 96/583-000 telefonszámon. Kérek mindenkit, hogy
lakókörnyezetünk védelme érdekében a konténert a fenti szabályok szerint használják.
Molnár-Nagy Béla
polgármester

Tisztelt Rábapatonai Lakosság!
Rábapatona Község Önkormányzata elhatározta, hogy új,
időtálló és a modern kor, valamint a megváltozott lakossági igényeknek megfelelő rendezési tervet készít, mely nyomon tudja
követni a község elmúlt évek során lezajlott fejlődését és területváltozásait is. Célunk, hogy olyan rendezési terv készüljön, mely
időtálló és jól szolgálja a lakosság és a település közösen meghatározott céljait. A módosítás célja elsősorban a különböző telekméretek és övezetek egységesítése, a telekalakítási folyamatok
életszerűtlenségeinek kiküszöbölése. A folyamat előreláthatóan
2022. év őszén tud lezárulni a hatósági egyeztetések elhúzódó
folyamata miatt.
A közös célok felmérése és meghatározása érdekében készítettünk egy kérdőívet, mely segít abban, hogy felmérjük a
lakosság igényeket. Kérem, hogy aki kedvet érez, töltse ki a
honlapon található kérdőívet és elektronikusan küldje vissza a
jegyzo@rabapatona.hu címre, vagy juttassa el az önkormányzat
postaládájába. A rendezési terv aktuális tervezési folyamatairól
akkor tudunk lakossági fórumot tartani, ha a vírushelyzet engedi.
Bízom benne, hogy a közös gondolkodás és munka eredményeként egy időtálló, a lakosság és község érdekeit egyaránt szolgáló
dokumentum fog megszületni.
Ha esetlegesen konkrét javaslatuk, övezeti módosítási igényük
van, a fenti email címen bátran jelezzék az Önkormányzat felé!
Segítségüket köszönöm!
Dr. Németh Balázs
jegyző

Iskolai sportélet
Az idei tanévben iskolánk tanulói újabb sportolási lehetőséggel gazdagodtak. A Rábapatonai Önkormányzatnak köszönhetően átadásra került a műfüves pálya, melyet boldogan
vettek birtokba a gyerekek. A szabályok betartása mellett, testnevelés órákon és tömegsporton is használhatjuk az új létesítményt, ahol a balesetveszély is kisebb, mint az aszfaltos pályán.
Hálásan köszönjük a lehetőséget az önkormányzatnak!

Idén a járvány
miatt sajnos elmaradtak az ilyenkor
szokásos
sportprogramjaink, csak
egyetlen egy iskolai
verseny zajlott februárban a Magyar
Diáksport Szövetség engedélyével.
A lányok kézilabdázhattak, a fiúk pedig focizhattak.
A sok elmaradt verseny után
örömmel játszották le a barátságos mérkőzéseket.
Kocsis Rita - testnevelő
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Szemétszedés, falutakarítás
A mai nap délelőttjére fókuszálva - természetesen a járványügyi
szabályok betartása mellett - több összekötő és forgalmas útszakaszt sikerült megszabadítanunk a felelőtlen és a közösségre ártalmas emberek által kidobott szeméttől, valamint közterületek
gyommentesítését és takarítását végezték el a falu önkéntesei.
Köszönjük a munkában résztvevők önzetlen segítségét!
Katica Óvoda
Önkéntes tűzoltók
Polgárőrség
Nyugdíjas klub
Női klub
Sportegyesület
Általános iskola 4. osztály
Képviselőtestület
Önkormányzat
Bilibáncs Alapítvány
Egyéni önkéntesek
Zolák Trans Kft. (szállítás)

30 fő
12 fő
5 fő
16 fő
11 fő
8 fő
11 fő
6 fő
3 fő
5 fő
10 fő
1 fő
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Versenyek vetélkedők az idei tanévben
Az idei tantárgyi versenyek a járványhelyzetből adódóan online versenyek voltak, vagy levelezős formában zajlottak.
A Dr. Kovács Pál Megyei Könyvtár és Közösségi Tér több levelezős versenyén is részt vettünk.
A Mesterségek nyomában című versenyen több alsós diák
is részt vett, közülük Nagy Ádám III. helyezést és Végh Áron V.
helyezést ért el Nagy Edina tanító néni felkészítésében.
A Legyél te is madarÁSZ című versenyen
Kása Csanád 7. osztályos tanuló I. helyezést,
Kovács Petra 5. osztályos VIII. helyezést,
Barta Nóra 5. osztályos IX. helyezést,
Tsenikidis Nikolaus 6. osztályos X. helyezést,
Molnár-Nagy Benedek Zoltán 5. osztályos XI. helyezést ért el.
Az Őszi mesemorzsák című online vetélkedőn
Kószás Lara Michaela 3. osztályos tanuló I. helyezést ért el.
Az Őszi észbontók című online vetélkedőn
Takács Lilla 6. osztályos tanuló I. helyezést,
Nagy Boglárka 8/A osztályos tanuló III. helyezést ért el.
A Bolyai Anyanyelvi Csapatverseny megyei fordulóján iskolánk több csapattal is képviseltette magát:
3. osztály: Balázs Kálmán, Rubics Mira, Hermann Dominik,
Varga Bodza, Herman Dominik-- I. helyezés,
Kertai Jázmin, Arnau Fruzsina, Kerekes Amália, Péter Liza
Anna—II. helyezés
Felkészítő: Tóth-Dömötör Erika
4. osztály : Gyarmati Marcell, Molnár-Nagy Anna, Nagy
Ádám, Végh Áron—I. helyezés
Felkészítő: Nagy Edina

5. osztály: Gáspár Vilmos, Molnár-Nagy Benedek Zoltán,
Papp Roland, Roncz Petra—I. helyezés
5. osztály: Barta Nóra, Berecz Lilla, Dendők Dalma, Káldi
Rozália—XV. hely
Felkészítő: Nagyné Folkmayer Enikő
6. osztály: Györe Hunor, Nagy Jázmin, Tsenikidis Nikolaus,
Németh Regina –VI. hely
Felkészítő: Nagyné Folkmayer Enikő
7. osztály: Burján Zsóka, Kertai Klaudia, Bári Linda, Kása
Csanád – III. hely
8/A osztály: Jenei Kinga, Jenei Virág, Nagy Boglárka, Lengyel
Rebeka—VII. hely
8/B osztály: Enzsöl Blanka, Györe Sára, Csák Evelin, Bán
Loretta—I. hely
Felkészítő: Kertainé Bognár Ilona
Az I. helyen végzett csapatok képviselték Győr-Moson-Sopron megyét az országos döntőben.
Tavasszal zajlott a Simonyi Zsigmond Kárpát –medencei Helyesírási Verseny iskolai fordulója, ahonnan két tanuló,
Enzsöl Blanka 8/B és Tsenikidis Nikolaus 6. osztályos tanulók
jutottak a megyei döntőbe.
A Czuczor Gergely Anyanyelvi Versenyen mind a négy évfolyamon bejutott a versenyzőnk a megyei döntőbe:
Roncz Petra 5. osztály ---III: helyezést,
Tsenikidis Nikolaus 6. osztály --- VIII. helyezést,
Kása Csanád 7. osztály —VIII. helyezést
Györe Sára 8/B osztály –I.helyezést ért el.
Györe Sára képviseli Győr-Moson-Sopron megyét a nyári országos döntőben!

Tiszta beszéd városi
szépkiejtési verseny

Sikeres szereplés a Bolyai
Matematika Csapatverseny
megyei fordulóján

A Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola Logopédia Napja alkalmából ebben a tanévben is meghirdette a TISZTA BESZÉD elnevezésű városi szépkiejtési
versenyt, melyen iskolánkból a negyedik osztályból
Ács Pálma, az ötödikesek közül pedig Németh Rebeka dicséretesen helyt állt. Nagy örömünkre szolgált,
hogy a hatodik évfolyamon Cepán János már másodjára ért el első helyezést, ugyanis a tavaly megrendezett versenyen is övé lett az első díj a felső tagozatosok
körében.
Ezúton is gratulálunk diákjainknak a sikeres és
eredményes részvételhez.

A 2020/2021. tanévben négy csapatattal neveztünk
a Bolyai Matematika Csapatverseny megyei fordulójára.
A járványhelyzet miatt rendhagyó módon, online került
megrendezésre a verseny november 13-án. Örömmel láttuk, hogy három csapatunk bekerült az első tíz közé.
A 6. évfolyamon 4 Matekos nevű csapatunk (Györe
Hunor, Nagy Jázmin, Németh Regina, Szalai Máté) 5.
helyezést ért el.
A 8. évfolyamon általános iskolai kategóriában a Besenyők 2.0 nevet viselő csapatunk (Csák Evelin, Kovács Levente, Molnár Marcell, Németh Zoltán) 4. helyen végzett,
a Besenyő 1.0 nevet viselő csapatunk (Enzsöl Blanka Rozina, Györe Sára, Nagy Boglárka és Rácz Áron Boldizsár)
pedig a 7. helyen végzett.
Molnár Csilla
tanár

Takácsné Schvenzberger Gyöngyi
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Digitális Témahét
Iskolánk már 6. alkalommal vett
részt a Digitális Témahét eseményein
március 22-26. között, amelyre ebben
a tanévben is online került sor. Projektünk a Digitális utazás a pénz körül
címet kapta, hiszen minden osztály
a pénz témakörével foglalkozott. Az
1-2. osztályosok interaktív feladatokat
oldottak meg, melyeknek a megfejtése kapcsolódott a pénz világához. Így
készítettek rajzokat malacperselyről,
amelynek a szerepéről is írtak. A 3-4.
osztályosok szólásokhoz készítettek
rajzot, illetve leírták, szerintük mi lesz
a jövő fizetőeszköze. Több tanuló egy
animációs programmal rövid történetet készített, amely szintén a pénzről,
a vásárlásról, a bankról szólt. Az 5-6. évfolyamosok fő témája
a zöld költségvetés volt, melyhez gondolattérképeket, képregényeket készítettek. Nagyon jó volt olvasni arról, hogy a gyerekek hogyan gondolkodnak a takarékosságról. A 6. évfolyamosok

Tisztelt Támogatóink!
Köszönöm, hogy 2020-ban támogatták személyi jövedelemadójuk 1%-ával a
Rábapatonai Iskolásokért Alapítványt.
Kérem, 2021-ban is támogassák alapítványunkat, hogy továbbra is támogatni
tudjuk a Rábapatonai Petőfi Sándor ÁltaKérjük
jövedelemadója
1%-ával támogassa
lánosszemélyi
Iskola tanulóit,
az iskolában
folyó
a Rábapatonai Óvodásokért Alapítványt!
munkát.
Alapítványunk
adószáma:
Adószám:
18984970-1-08
18989171-1-08
A Rábapatonai Óvodásokért Alapítvány
MolnárKuratóriuma
Csilla
köszöni a támogatást!
kuratóriumi elnök

Tisztelt támogatónk!

Tisztelt Támogatóink!

megismerkedtek különböző országok
pénzeivel, amikor a QR-kódon megadott ország pénzét keresték meg.
Ezen az évfolyamon a gyerekek többsége úgy gondolja, hogy a jövőben
bankkártyával, telefonnal, vagy akár
ujjlenyomattal fogunk fizetni. A 7.
osztályosok pénzzel kapcsolatos fogalmakat magyaráztak meg, amiből
szép infografikákat készítettek. A 8.
évfolyamosok több feladatot kaptak:
készítettek infografikát a pénz múltjáról, jelenéről, jövőjéről, illetve a biztonságos bankkártya használatról is.
Igyekeztünk a szülőket, nagyszülőket
is bevonni ebbe a projektbe, ezért a
gyerekek azt a feladatot kapták, hogy
készítsenek interjút arról, milyen fizetőeszközök voltak szüleik,
nagyszüleik idejében. Köszönjük a szülők, nagyszülők segítségét
ebben a feladatban.
Tuboly Rita

Pályaorientációs nap
Március 31-én iskolánk tanulói pályaorientációs napon vettek részt. Ez
az esemény ebben a tanévben rendhagyó módon zajlott le, de úgy gondoljuk, tanulóink így is sok foglalkozást ismerhettek meg a játékos feladatokon, videókon keresztül. Az alsó tagozatos tanulók egy játéktáblán
dolgoztak, ahol találtak kirakós feladatokat, amelyek sok-sok foglalkozást
rejtettek. Ezek között voltak számukra ismertek, de voltak olyanok is,
amelyeket nem, vagy csak kevésbé ismertek tanulóink. Akik jól ismerték a
foglalkozásokat, azoknak a párosítós feladatok sem okoztak gondot.
A játéktábla végén megismerkedhettek a gyerekek különleges foglalkozásokkal is egy bemutató keretében. Aki eljutott a játéktábla legutolsó
feladatáig, megnézhette, hogyan dolgozik egy teknővájó.

Kérjük személyi jövedelemadója 1
-------------------------------Káposzta
József Péterné
%-ával támogassa a Rábapatonai
ÓvoÚgy gondoljuk, hogy nagyon fontos már a kisgyerekeket is megismeraz Alapítvány Kuratóriumának elnöke
dásokért Alapítványt!
tetni különböző foglalkozásokkal, hogy ezzel is segítsük a későbbi pálya-

Rábapatona, 2020. február 14.

választásukat.
Alsós munkaközösség

Alapítványunk adószáma:
18984970-1-08
Rábapatona, 2021. március 20.
Káposzta József Péterné
az alapítvány Kuratóriumának
elnöke
Balázs Csabáné
az alapítvány Kuratóriumának
elnök helyettese
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A Rábapatonai Katica Óvoda mindennapjai a pandémia idején
Mentovics Éva: Tavasz

,,Ághegyen nyújtózik, zsendül a rügy,
szépidő-felhő jár, mely nem havaz,
kismadár torkában ébred a fütty,
vártunk, te fényhozó, csalfa tavasz.”
A koronavírus járvány miatt, az óvodában március 8-tól elrendelt ügyeletet biztosítottunk a gyermekek számára. Sok idő
jutott a kis létszámú csoportokban játékra, mozgásra, beszélgetésre, mesére.
Az óvodába nem járó gyerekekkel ,,online felületen” tartottuk
a kapcsolatot. Az időjárás kedvezett a levegőn tartózkodásra. A
csoportszobákat sűrűn szellőztettük, a dajkák gyakran fertőtlenítettek, takarítottak. A felnőttek továbbra is maszkot viselnek. A
tavaszi ünnepeinket megtartottuk a gyerekekkel. A barkácsolás
során kiélhették kreativitásukat, alkotókedvüket. Tavaszi díszítés
felfrissítése, csoportszobákban, folyosókon, ablakokban. A ,,víz
világnapja” alkalmából online meseajánlás, barkácsolás, versmondás történt a gyerekekkel. Örömmel töltötte el a gyerekeket
a húsvéti tojáskeresés az óvodában. Az otthon tartózkodó gyerekekről sem feledkeztünk meg, húsvéti üdvözletet küldtünk mindenkinek! Az ,,Ovis labdaprogram” keretében a KATKER 2005
Kft -től kaptunk ajándékba sportszercsomagot. Ami tartalmazott
edzőszettet, szivacslabdákat, kosárlabdákat, bójakészletet, focilabdákat és focikapukat. A gyerekek örömmel vették birtokukba a
sok szép eszközt. Április 1-én megkezdődött az óvodai dolgozók
oltása! Köszönjük a szülők megértését, támogatását, munkánk
segítését ebben a nehéz helyzetben! Elsődleges cél továbbra is az
élet, az egészség védelme.
Bukta Zoltánné
óvodavezető

Templom díszkivilágítás
Bári Zoltán és családja támogatásával
és az Önkormányzat közreműködésével
elkészült templomunk megvilágítása.
Köszönjük településünk díszpolgárának felajánlását!
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Ovisok a környezetünk védelméért
Ebben a pandémiás helyzetben elgondolkodtunk, hogy
mit tehetünk környezetünk védelmében. Fontosnak tartjuk,
hogy már kisgyermekkorban tudatosodjon: tehetünk Földünk
megmentéséért.
Ezért első lépésként szelektív hulladékgyűjtő dobozokat
állítottunk fel, így játékos formában szoktatjuk a gyerekeket
a válogatásra.
Fűszer- gyógynövény kertet alakítottunk ki, így megismerkedhetnek egy-két gyógyító növénnyel, illatukkal, ízükkel,
használatukkal.
Terveink között szerepel még egy komposztáló készítése,
amit szintén közösen a gyerekekkel fogunk megtölteni.
Célunk, hogy tevékenykedtetéssel minél több ismeretet szerezzenek a gyerekek és elsajátítsák a környezetvédelem alapjait.
A gyerekeken keresztül a szülőket is szeretnénk megérinteni.
Köszönjük az Önkormányzat támogatását, valamint Pósfai
Zoltán és Szabó Ferenc segítő munkáját.

Káposzta Józsefné
óvodapedagógus

A Rábapatonai Besenyő Sportegyesület hírei
Kedves Olvasó!
Ezen lap hasábjain régen adtunk hírt magunkról, ezért mostani beszámolómban visszanyúlok 2020. elejéig.
2020. februárjában érkezett hozzánk Gulyás Imre, aki elvállalta a felnőtt férfi csapatunk felkészítését a tavaszi szezonra, és vele
két játékos is érkezett, akik erősítést jelentettek, de különböző
okok miatt még a tavasszal abba is hagyták nálunk a focit. Minden bizonnyal mindannyian emlékezünk rá, hogy a bajnokság
utolsó mérkőzését már zárt kapuk között, idegenben játszottuk
március 14-én. Ezután, a járvány miatt, félbe szakadt a bajnokság. Női csapatunk pedig egyetlen mérkőzést sem játszhatott tavasszal.
Ahogy a járványhelyzet engedte, csapataink megkezdték a felkészülést a 2020/2021-es évadra. Csapatainkhoz új játékosok is
érkeztek a nyáron. A felkészülést támogatva augusztus első hétvégéjén megrendeztük a XXXIV. Besenyő Kupát, és emellett megtartottuk az első BeseNŐ Kupát is. Mindkettőt a hazai csapat
nyerte meg. Rengeteg, rekord számú néző látogatott ki a mérkőzésekre, ami bebizonyította számunkra, hogy igenis szükség van
arra, hogy vasárnap délutánonként legyenek mérkőzések, ame-

lyekre ki lehet látogatni beszélgetni, szurkolni, a hétköznapok
feszültségét levezetni.
2020. augusztus 2-án átadásra került az önkormányzat és számos civil sportbarát társadalmi munkájával elkészült új sportöltöző, amit mind a labdarúgók, mind a szurkolók nagy örömmel
vettek birtokba. Az avató ünnepségen Molnár-Nagy Béla településünk polgármestere, Bencze Károly az OTP Bank Bozsik Egyesületi Program Gyirmóti alközpontjának vezetője, és jómagam
köszöntük meg az épület elkészüléséhez nyújtott segítséget. A segítők névsorát az öltöző falára elhelyezett táblán örökítettük meg.
Az avatóra minden helyiséget sikerül berendezni, kivéve a
szertárt. Bári Zoltán sietett ebben egyesületünk segítségére, és felajánlotta annak bebútorozását, mely az ősz folyamán el is készült.
Az őszi szezonban legsikeresebben női csapatunk szerepelt,
akik első helyről várták a tavaszi folytatást. Idei első mérkőzésüket
(04. 17.) is megnyerték, és továbbra is az élen állnak.
Felnőtt férfi és U19-es csapatunk már nem ennyire sikeres.
Első számú csapatunkat sérülések tizedelték ősszel, emiatt egyre
több utánpótlás korú játékosunk került fel a csapatba, helyükre
pedig az U16-ból érkeztek játékosok. Tavasszal tovább romlott a
helyzet. Egy meghatározó játékosunk visszavonult, három pedig
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másik csapathoz igazolt. Helyükre mindössze egy játékost tudtunk igazolni.
Márciusban László Jenő irányításával előtető építésébe kezdtünk a sportöltözőhöz. A faanyagot a Körforgalom-Fatelep Kfttől szereztük be, amely a szükséges faanyagot jelentős árkedvezménnyel biztosította egyesületünk részére. Továbbá felajánlotta a
gerendák és szalufák gyalulását és kiszállítását is sporttelepünkre.
Több hétvégén dolgoztunk lelkes segítőinkkel a vázszerkezet elkészítésén, melyet rögtön le is festettünk, és a csatorna vasak is
helyükre kerültek. A tetőhöz a tetőlemez, és az eső elvezetéséhez
szükséges csatorna anyag beszerzését az önkormányzat vállalta.
A tetőre kerülő átlátszó polikarbonát lemez finanszírozását Bári
Bertalan, a bádogos munkák elvégzését Bári János ajánlotta fel.
Az eddigi munkákban segítőink voltak: Balázs Tivadar, Barta
Géza, Császár Imre, Kanizsa József, Kertai Béla, Kovács Csaba,
Kövecses Tamás, László Jenő, Mező Jenő, Molnár Miklós, ifj.
Molnár Ottó, Molnár Ottó, Nagy Kornél, Nagy József, ifj. Rácz
Zoltán, Rácz Zoltán.
Friss híreinkről tájékozódhatnak a Besenyő SC Rábapatona
facebook oldalon, melyen Molnár Miklós bejegyzéseit is olvashatják a mérkőzésekről.
Az egyesület nevében köszönöm a támogatásokat, melyekkel
a felajánlók segítették a Rábapatonai Besenyő Sportegyesületet.
Molnár Ottó
Rábapatonai BSE

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

Molnár Ottó
elnök

Nagy Kornél
elnök

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük mindazoknak a hozzájárulását, akik
a Rábapatonai Besenyő SE sportöltözőjének elkészítésében
részt vállaltak. 2018 - 2020.
Rábapatona Község
Önkormányzata
Tutti Élelmiszeripari Kft.
Colas Út Építőipari Zrt.
BNF Kft.
Csapó Szilárd
Tápai Attila
László Jenő
Kovács Zsolt
Nagy József (Nagy Transzport Kft.)
Nagy Kornél
Molnár Ottó
Molnár-Nagy Béla
Dr. Németh Balázs
Nagy József
Káposzta István
Balázs Tivadar
Bálint Attila
Bán Bertalan
Barta Géza
Barta József
Bognár József
Csapó Szabolcs
Császár Imre
Csepi Attila
Egyházi Norbert

Etl Ádám
Felde János
Galló István
Kálóczi Roland
Kanizsa József
Karácsony Tibor
Karikás Attila
Kertai Béla
Kertai Gergő
Kertai József
Kertai Márk
Kertai Szabolcs
Király József
Kiss Ákos
Kormos Imre
Kovács Ákos
Kovács Csaba
Kovács Tamás
Kovács Zoltán
Mező István
Mező Jenő
Molnár-Nagy Imre

Molnár Ramón
Molnár Miklós
Nagy Attila
Nagy Bertalan
Nagy Dávid
Nagy Zoltán
Németh József
Pósfai Zoltán
Rácz Zoltán
Reisinger Lajos

Szabó Ferenc
Szőllősi Alex
Tápai József
Ujvári Balázs
Varga Zoltán
2020. augusztus 02.
Rábapatonai Besenyő
Sportegyesület

Köszönjük a Támogatást!
A Rábapatonai Önkéntes Tűzoltó Egyesület nevében szeretném megköszönni
mindazoknak, akik segítettek
és támogattak minket az egyesület elindításában. Az elmúlt
egy év alatt 15 esetnél jelen
voltunk és segítettünk a bajbajutottakon. Ezek a nagyszámú
esetek is jól mutatják, hogy
mekkora szükség van egy településen a tűzoltó egyesületre, ami
nem csak tűzesetnél, hanem közúti balesetnél és viharkárok felszámolásában is segítségre tud lenni. Mindez megfelelő védőfelszereléssel és eszközökkel lehetséges csak, amelyek beszerzése
nagy terhet ró az egyesületre. Ezért is köszönjük azoknak, akik
„segítettek, hogy segíteni tudjunk”!

Köszönjük a támogatóinknak:
Z&GY Kft, Nagy Transzport Kft, Kovács Gábor, JLZ BT,
Visi Árpád és családja, Sipos Gábor, Althaea Kft, Alafer KFT,
Kertai József, Barta Géza, Dr. Németh Balázs, Molnár-Nagy
Béla, Györe Gabriella, Árváné Domán Nóra, Megyes Béláné,
Dr. Mináry Péter, Pósfai Zoltán,
Kása István és családja, Sipos Pál, Bálint Józsefné, Burján Imre, Kálóczi-Szabó Brigitta, Dittrich Kálmán, Dohány
Zoltán, Dohány Martin, Dohány Dániel, Bakcsa Gyula és
családja, Kertai Béla és családja, Szili Rebeka, Szili Szabina,
Molnár-Nagy Beáta, Árpási Imre,
Rábapatonai gyermek tűzoltó csapat.
Szokolics Norbert
elnök
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Rendezvénynaptár 2021
DÁTUM

ESEMÉNY

15

Március 15-i megemlékezés

20

Nő-Férfi Nap

HELYSZÍN

SZERVEZŐ

Polgármesteri Hivatal és Büszkeségpont

Önkormányzat

NagyBisztro

Nyugdíjasok Baráti Köre

MÁRCIUS

ÁPRILIS
20

Véradás

IKSZT

Magyar Vöröskereszt helyi csoportja

17

TeSzedd!-"Szedjük össze Rábapatonát"

Rábapatona külterület

Önkormányzat

24

RÉV Színház

IKSZT/Díszterem

Önkormányzat

Sportpálya

Önkormányzat

MÁJUS
1

Majális

6.-10.

Közösségek Hete

Tájház

Bilibáncs Alapítvány

22

STREET FOOD KONVOJ és Gyereknap

IKSZT udvar

Önkormányzat

30

MAGYAR HŐSÖK EMLÉKNAPJA

Római katolikus templom és templomkert

Önkormányzat

JÚNIUS
15

EB terasz - Magyarország-Portugália

IKSZT

Önkormányzat

19

EB terasz - Magyarország-Franciaország

IKSZT

Önkormányzat

23

EB terasz- Németország-Magyarország

IKSZT

Önkormányzat

26

Szabadtéri Piknik Mozi

Sportpálya

Önkormányzat

17

FALUNAP

Sportpálya

Önkormányzat

23.-24.

BILIBÁCS Tábor és Fesztivál

Rába ártér

Bilibáncs Alapítvány

Sportpálya

Besenyő SE

JÚLIUS

BESENYŐ KUPA

AUGUSZTUS
7

ZeneiPavilon

NagyBisztro

Önkormányzat és NagyBisztro

14

ZeneiPavilon

Malomalja Söröző

Önkormányzat és Malomalja Söröző

20

AUGUSZTUS 20-i MEGEMLÉKEZÉS

Római katolikus templom és templomkert

Önkormányzat

21

ZeneiPavilon

Diófa Vendéglő

Önkormányzat és Diófa Vendéglő

28

„Mini” Besenyő kupa

Sportpálya

Besenyő SE

I. Patonai Emlékest

Kossuth utca

Patonai Emlékzenekar

SZEPTEMBER
10

"Mária , hozzád száll imánk" zenés elmélkedés

Szűz Mária szobor

Kajos Dalkör

18

Kistérségi Nyugdíjas Találkozó

NagyBisztro

Nyugdíjasok Baráti Köre

22

AUTÓMENTES NAP

IKSZT

Önkormányzat

26

Kultúrkert

Tájház

Önkormányzat

Polgármesteri Hivatal és Büszkeségpont

Önkormányzat

OKTÓBER
23

OKTÓBER 23-i MEGEMLÉKEZÉS

23

Rémsétány

Ártér

Rábapatonai ÖTE

29

Töklámpások estéje

Település

Önkormányzat

RÉV Színház

IKSZT/Díszterem

Önkormányzat

20-27

Sütimester

IKSZT

Önkormányzat

28

ADVENT 1. VASÁRNAP

IKSZT

Önkormányzat

IKSZT

Önkormányzat

NOVEMBER
13

DECEMBER
6

Mikulás

11

ADVENT 3. VASÁRNAP - Idősek karácsonya

IKSZT

Önkormányzat

19

ADVENT 4. VASÁRNAP

Római katolikus templom

Rábapatonai Egyházközség

24

Karácsonyi Énekek

Római katolikus templom

Kajos Dalkör
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