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KEDVES RÁBASZENTMIKLÓSI LAKOSOK!
Az adventi ünnepkör végén, a negyedik meggyújtott gyertya jelzi számunkra, itt a karácsony, a
legszentebb, legbensőségesebb ünnepünk. Az ünnepváró időszakban számtalan programon,
rendezvényen vehettünk részt, s eközben nemcsak testünket öltöztettük ünneplőbe, hanem lelkünket
is. Ahogy Márai Sándor is írta:
„Az ünnep az élet rangja, felsőbb értelme.
Készülj föl reá, testben és lélekben.”
Advent és Karácsony idején keressük a fényt, gyertyát gyújtunk, és a legsötétebb napokban
próbáljuk megtalálni a jót. Az éjszakák egyre hosszabbak, a nappalok egyre rövidülnek, és a végén,
a leghosszabb éjszakán megszületik a kisded, akinek a világra jövetele a legfőbb remény, a
legnagyobb jó, maga a fény a keresztény hit szerint.
Ilyenkor Jézus krisztus születésére emlékezik a keresztény világ, mely korunkban a szeretet, az
öröm, a békesség, a család, az otthon ünnepe is.
Ilyenkor még erősebben érezzük, szükségünk van egymásra. A karácsonyfa alatt gondoljunk
gyermekeink, szeretteink örömére, gondoljunk elesett embertársainkra, kiknek segítséget
nyújthatunk, s gondoljunk azokra is, akik már sajnos nem lehetnek velünk.
Kívánom, hogy legalább ezen a legszebb ünnepen felejtsünk el minden bajt, gondot, bánatot,
szeressünk, öleljünk, és nagyon-nagyon örüljünk, hogy az angyalaink még nem láthatatlanok.
Az ünnep emelkedett perceiben magam és a Képviselő-testület nevében Áldott, Szeretetteljes,
Boldog Karácsonyt és Egészségben, Sikerekben, Eredményekben Gazdag Boldog Új Esztendőt
kívánok!
Németh Szabolcs
polgármester

Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi helyzetéről, költségvetéséről, fejlesztéseiről, jövő évi
elképzeléseiről
2017. évben két fő dolog jellemezte Önkormányzatunkat:
1.) a pályázatok éve
2.) szociális támogatások a lakosságnak éve
Az idei évben 9 pályázatot adtunk be különböző célokra. Pozitív elbírálást kapott az orvosi rendelő
felújítására vonatkozó kérelmünk, melynek megvalósítására a jövő évben kerül sor. Pozitív
elbírálásban részesült a rendkívüli önkormányzati támogatás iránti kérelmünk mindkét pályázata,
mellyel jelentős többletforrásokhoz juthatott önkormányzatunk a közös intézmények fenntartására.
A START Közmunkaprogram pályázatunk is sikeres volt. Elbírálás alatt van testvér-települési
pályázatunk, mely a jövő évi falunapon kerülne megvalósításra, illetve a VP pályázatunk, mellyel
mezőgazdasági utak rendbetételére tudnánk erőgépet vásárolni.
Az idei évben nagyobb felújítás a Kultúrház és Hivatal festése volt, melynek összege: 937.895 Ft.
A képviselő-testület a 2017. évre szóló költségvetését 20.293.493 Ft bevétellel és kiadással fogadta
el, mely közel 5 millió Ft-al magasabb a tavalyi költségvetési főösszegnél. A költségvetés év
közben a többlettámogatások miatt többször módosult jelenleg: 33.104.365 Ft a költségvetési
főösszeg.
A 2017. évi bevételek a költségvetésben elfogadott ütemezésben időarányosan folynak be. A helyi
adók közül az építményadóban fennálló többéves kintlévőségeket sikerült behajtani.
Fontos változás 2018. január 1-ét követően, hogy a képviselő-testület eltörölte a 2002. évben
bevezetett építményadót, így a nem rábaszentmiklósi állandó lakcímmel rendelkező
ingatlantulajdonosok adófizetési kötelezettsége megszűnt.
Miért a szociális ellátások éve?
A képviselő-testület a márciusi ülésén új szociális rendeletet fogadott el, mely jelentős mértékben
megemelte az önkormányzat által adható juttatások összegét. Van olyan ellátás, ahol 300%szorosára emeltük a támogatás (újszülöttek támogatása, temetési segély). Jelentősen emeltük a
Bursa támogatást is.
Ezzel lehetővé tettük, hogy az arra rászorultak valóban jelentős anyagi segítséget kaphassanak,
amennyiben az élethelyzetük úgy alakul és megfelelnek jövedelmi viszonyaik.
Jövedelemtől függetlenül támogattuk az iskolakezdést, óvodakezdést, valamint a nyugdíjban vagy
nyugdíjszerű ellátásban részesülőket is.
Költségvetésünk lehetővé tette, hogy élelmiszercsomag formában
az arra rászorulóknak segítséget tudjunk nyújtani.
Falugondnoki Szolgálatunk révén kiemelt figyelmet fordítunk a
községünkben élő idősek ellátására.
Az étkeztetés keretében napi egyszeri meleg ételt biztosítunk azon
személyek számára, akik életkoruk, egészségi állapotuk, szociális
helyzetük miatt erről nem képesek gondoskodni önmagukról.
Külön öröm volt számunkra, hogy szépkorút köszönthettünk
otthonában. Bözsi nénit a Jóisten éltesse sokáig egészségben,
boldogságban!

A START Közmunkaprogram ismertetése:
Önkormányzatunk március 1-jén indította el a programot. Közfoglalkoztatottjaink sorába sikerült
felvenni Fuchs Ágotát, akivel dolgozóink létszáma 7 főre növekedett. Ezzel a létszámmal sikerült a
program elvárásait megvalósítani – bár még nem vagyunk a végén, de az eddigi eredményeink ezt
jelzik. A programra bruttó 12.589.497,- Ft-ot kaptunk, melyből a bér és járulékai 7.601.832,- Ft-ot,
a dologi kiadások 4.987.665,- Ft képviselnek.
A pályázatban megjelentettük, hogy az Önkormányzat által megvásárolt ÁFÉSZ-boltban (ahol a
közmunkaprogram különféle munkálatait fogjuk folytatni), további felújításokat szeretnénk
végrehajtani. A felújítás keretén belül nyílászáró beszerelést, gipszkartonozást és villanyszerelési
munkálatokat helyeztünk kilátásba. Nyílászáró beszerelésére bruttó 694.588,- Ft-ot,
gipszkartonozásra bruttó 697.464,- Ft-ot, villanyszerelésre bruttó 505.290,- Ft-ot kaptunk.
Már 2016-ban belevágtunk a muskátli termesztésébe, ami olyan sikeres volt, hogy nem csak ezzel a
növénnyel, de egynyári virágokkal és krizantémmal is gazdagítottuk kínálatunkat jelenleg is folyó
programunkat.
Hűtőkamránkat a célnak megfelelően üzemeltetjük (terményeinket, virágainkat – amelyek azonnal
nem találnak vevőre, itt hűtjük a megfelelő hőmérsékleten való tárolás céljából). Ezen program
során tovább folytattuk a batáta termesztését, és ha lehet mondani, még nagyobb sikert értünk el
ezzel az igazán értékes növénnyel, mint az előző évben.

Terményeinkből nagyrészt a mórichidai óvoda vásárol, de ott vagyunk rendszeresen a Csornai
piacon is. Természetesen – ahogy eddig is megtettük – szociális célokra és az Önkormányzat saját
eseményeire, pl. Idősek napja, évzáró, falunap, búcsú is szánunk terményeinkből.
Településünkön július 15-én volt Falunap, október 28-án búcsú és szeretettel rendeztünk meg az
Idősek napját október 15-én, ahol vendégül láttuk a falu kedves időseit.
Ez a programév hamarosan véget ér, hisz az utolsó nap, 2017. február 28-a nagyon közel van.
Elvárásaink szerint ezt a mintaprogramot is hasonlóan szép eredménnyel tudjuk lezárni, mint az
előző évek folyamán. Ehhez nagyban hozzájárultak és folyamatosan járulnak hozzá azok a
közfoglalkoztatottjaink, akikre a teljes munkamentet rá lehet bízni és sajátjukként kezelik az
Önkormányzat vagyonát, ami az elmúlt évek ilyen jellegű mintaprogramjaiban történt beruházások
eredményeképpen folyamatosan gazdagszik.

Közművelődés:
A 2017-os évben is törekedtünk arra, hogy nemzeti ünnepeinket méltón ünnepeljük meg, melyben a
Kisfaludy Károly ÁMK Mórichidai Tagintézményének diákjai idén is közreműködtek.
Lehetőségeinkhez mérten a helyi civil szervezeteket is támogattuk, akik a falu összes rendezvényén
segítségünkre voltak. Köszönjük támogatásukat, hiszen nélkülük nem tudnánk rendezvényeinket
ilyen színvonalon megvalósítani.
A könyvtári feladatfinanszírozásból több színvonalas programot láthattunk, hallhattunk, a
Falunapon, az Idősek Napján.
Összességében az önkormányzat sikeres évet zár, erőforrásait jól tudta felhasználni.
Az önkormányzat jövő évi tervei között kamerarendszer kiépítése, az orvosi rendelő felújítása
nyertes pályázat esetén testvér-települési nap megvalósítása a hagyományos falunapunk keretében
szerepel és LEADER pályázat keretében szeretnénk az Önkormányzat épületét felújítani.
Ezek közül legfontosabbnak a kamerarendszer kiépítését tartjuk, mely teljes mértékben önerőből
valósul meg, és mely beruházás minden Rábaszentmiklóson élő lakó közérzetét javítja, nyugalmát
és biztonságát segíti majd.
Ünnepi számunkat egy csodás karácsonyi idézet és a 2. évvel
ezelőtti adventi kép zárja:
Küszöbön áll a nap, az az egyetlen egy nap az évben, mely
hivatalosan is a szereteté. Háromszázhatvanöt nap közül
háromszázhatvannégy a gondjaidé, a céljaidé, munkádé, és a
szereteté csupán egyetlen egy, s annak is az estéje egyedül.
Pedig hidd el, Ismeretlen Olvasó, fordítva kellene legyen.
Háromszázhatvannégy nap a szereteté, s egyetlen csak a
többi dolgoké, s még annak is elég az estéje.”
Wass Albert
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