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Polgármester-jelöltek:

Sándor Ferenc:

Röviden magamról:
Vilonyán születtem 1952-ben, itt jártam általános iskolában, majd elvégezetem a
szakmunkásképz t, utána pedig a gépipari szakközépiskolát. Két nagykorú
gyermekem van. Vilonyán lakom édesanyámmal,.1994-1997 között voltam a
település polgármestere, de családi okok miatt „nem megfutamodtam”, hanem
lemondtam tisztségemr l.
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Elképzeléseim:
Sajnos tisztában vagyok azzal, hogy nagyon kevés pénz áll rendelkezésre az
önkormányzatnak, de azzal is tisztában vagyok, hogy jó kapcsolatrendszerrel
részben kompenzálni lehet az anyagi gondokat. Akik, akik annak idején már itt
éltek településünkön, bizonyára emlékeznek, hogy milyen mozgalmas volt
falunk élete a maihoz hasonló anyagi körülmények között. Sajnos településünk
egyre jobban elöregedik, ezért fiatalításra lenne szükség.
- Ez legalább egy új utca nyitásával elindítható lenne. Már 1994-ben is
tervem volt egy szép szabadid parkot kialakítani az un. „Bikaréten”.
- Most készül a szennyvízcsatorna rendszer, ennek a helyreállításával
párhuzamosan a járdákat felújítani és azokat az utcákat portalanítani, melyek
még murvásak.
- Továbbra is fenntartani a jó kapcsolatot településünk civil
szervezeteivel, melyek népszer sítik településünket- Asszonykórus, Nyugdíjas
Klub, Férfi Népdalkör, Ifjúsági és Sport Klub-, melyekre méltán büszkék
lehetünk.
- Szeretném a régi hagyományokat feleleveníteni, ennek keretében
szeretném virágossá és széppé tenni településünket.
- El bb vagy utóbb elkezd dik a regionális hulladék-feldolgozó építése,
melyb l anyagi javakat szerezhet a település, de az anyagiakon túl nem utolsó
sorban munkahelyteremtés szempontjából is fontos.
Magamról és terveimr l ennyit szerettem volna. Már azzal megtisztelnek, ha ezt
a pár sort elolvassák. Kérem Önöket, menjenek el szavazni! Amennyiben rám
szavaznak, megköszönöm megtisztel bizalmukat!
@

Sándor Ferenc

Polgármesteri beszámoló 2002-2006: Kovács János
Tisztelt Választópolgárok!
Újra eltelt négy év és elérkezett az önkormányzati választás ideje. Ennek okán
szeretnék egy rövid áttekintést adni az elmúlt ciklus ideje alatt, az önkormányzat
által végzett tevékenységr l. Miel tt rátérnék az elmúlt négy év leírására, azért
meg kell említenem egy ezt megel z , de nagyon fontos momentumot. Az el z
id szak végén hozott a képvisel -testület egy olyan határozatot, amely hosszú
évekig pozitívan befolyásolta-befolyásolja az önkormányzat és ez által a
lakosság helyzetét, lehet ségeit. Ezzel a döntéssel csatlakoztunk Berhidához. Ez
azt jelentette, hogy 2002-ben 1,5 millió Ft tartozásunk volt, a 2006-os évet
viszont több mint 20 millió Ft saját t kével kezdtük. Az önkormányzat a
kötelez feladatait ellátta. Az egyre csökken állami normatív támogatás
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ellenére sikerült megtartanunk az iskolát és sikeresen m ködik az óvoda, melyet
folyamatosan b vítünk. Az egészségügyi ellátás ebben az évben is nagyon sokba
került. Csak azért, hogy a Veszprémi Központi Ügyelet fogadja a vilonyaiakat 1
millió Ft-ot fizetünk egy évre. A szociális ellátások körét b vítettük. Ezen belül
minden vilonyai újszülött után tízezer forint támogatást adunk a szül knek. A
tanulókat minden évben beiskolázási támogatással segítjük.
A f iskolai tovább tanulókat-most már minden nappali tagozatost-ösztöndíjjal
segítjük, akik ebb l adódóan az oktatási minisztériumtól, valamint esetleg a
megyei önkormányzattól is kapnak ösztöndíjat-ez a Bursa Hungarica program.
Bevezettük, és most már hagyományosan megtartjuk a Vilonya napok
ünnepséget, amely évr l-évre egyre színvonalasabb m sorokból áll össze.
A ravatalozót felújítottuk, leszigeteltük a tetejét, kifestettük, és letérköveztük az
el tte lév területet.
A kultúrház színpadát átalakítottuk-b vítettük, és kialakítottuk a szabadtéri
színpadot. A megnövekedett elvárásoknak megfelel en számítógépekkel láttuk
el az orvosi rendel t és a tanácsadót is. Sikerült elérni, hogy gyermekorvos is
legyen a településen.
M ködtetjük az „E Magyarország Pont”-ot, a fiatalok nagy megelégedésére.
Az önkormányzat anyagi helyzete lehet vé tette a hivatal folyamatos ellátását
számítógépekkel, fénymásolóval és mindennel, ami a normális munkavégzéshez
szükséges.
Az önkormányzat minden intézményében- polgármesteri hivatal, orvosi rendel ,
kultúrház, általános iskola- energiatakarékos, a mai megváltozott el írásoknak
megfelel világítás, korszer sítést hajtottunk végre. A kultúrház épületére
villámhárítót szereltettünk.
A Nemzeti Sporthivataltól (NSH) sikerült egymillió forintot nyernünk pályázati
úton, melyb l az iskola aszfaltos pályáinak tudjuk megoldani a térkivilágítását,
s t még néhány apróbb fejlesztés is belefér a költségekbe.
A település szerkezeti-rendezési terve 5 millió Ft-ba kerül.
Éves szinten 600. 000 Ft-tal támogatjuk a helyi civil szervezeteket,
egyesületeket!
2006 novemberében befejez dik a szennyvízcsatornázás, ami azt
eredményezi, hogy a település úthálózata újra aszfaltozva lesz. A
beruházással párhuzamosan kicseréltük a víz gerincvezetéket a Vasút utcában. A
szennyvízcsatorna megvalósítása érdekében az önkormányzat több mint 10
millió forinttal csökkentette, az egyébként a lakosságra háruló terhet.
2002 és 2006 között, a település történetében példátlan mennyiség
pályázati támogatást nyertünk-- 160 millió forintot, mellyel a település
vagyonát növeltük!
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Nagy el relépést sikerült elérni a település jöv jét illet en:
Megvásároltuk az un. „Bikarétet”, ahol egy szabadid centrumot, parkot
fogunk kialakítani. Ez már részben elkezd dött, hiszen fákat ültettünk ide,
sportpályát alakítottunk ki. Vásároltunk egy nagy teljesítmény traktoros
f nyírót, hiszen ekkora területhez ez elengedhetetlen.
Ezt megel z években pályázati pénzekb l, és a hozzá rendelt öner b l
folyamatosan vásároltunk f nyírókat- közel egymillió forint értékben!

TELEK :… és ami az egyik legfontosabb dolog: Augusztusban
megkötöttük az el szerz dést a 027 hrsz.-u területre, ahol új utcát
nyitunk meg(ez a Varga- malommal szemben lév földterület)! A
földhivatali bejegyzést követ en ez már az önkormányzat tulajdona
lesz, és itt mintegy 38 építési telek kerül kialakításra! Nem kell
ecsetelni, hogy ez milyen nagy lépés a falunak.
Sürg sen meg kell oldani az orvosi rendel akadálymentesítését, mert különben
az ÁNTSZ bezárja. Ennek az anyagi fedezete is rendelkezésre áll.
A következ id szakban az önkormányzatra váró feladatok: a járdák
rendbetétele a csatornázás után, felszíni vízelvezetés, polgármesteri hivatal
restaurálása, a kultúrház felújítása- lehet ség szerint akarunk minél több
pályázati segítséget felhasználni mindezek kivitelezésére!
A jelenlegi képvisel -testület tudatában volt a település helyzetének, amikor ezt
a munkát elvállalta. Mondhatom ezt azért, mert az el z ciklusokban, sajnos az
anyagi helyzetünk ezeket a terveket nem tették reálissá. A testület a munkáját
egyetértésben végezte, és ez nagymértékben hozzájárult, hogy eredményesek
lehessünk.
Képvisel társaimmal nem négy évben gondolkodtunk, amikor meghatároztuk a
teend ket, hanem hosszú távú gazdálkodást terveztünk be. A terveink is
átnyúlnak a négy éves cikluson. Képvisel társaimmal a négy év alatt
megismertük egymást. Tudjuk mindenkinek a hiányosságait, és erényeit. Ennek
ismeretében osztottuk fel egymás közt a munkát. Bizton állíthatom, hogy a
negyedik évben érlel dtünk így össze. Ez a csapat amennyiben együtt maradhat,
a következ négy évben lesz igazán eredményes. Ezért a mostani választás igazi
tétje az, hogy látványosan fejl dünk, vagy újra kezdünk mindent el röl, új
emberekkel, és akkor megáll a fejl dés, végleg lemaradunk.
Kovács János
Polgármester
Szerkesztette: Harninger Emil

megjelenik 200 példányban
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