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„EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK
ENNÉL SOKKAL TÖBB ! ”

Vilonya Község Önkormányzat képviselő –testülete decemberi ülésén tárgyalta
a 2011-es év ivóvíz és - szennyvíz szolgáltatás díját.
Az ivóvíz szolgáltatás díja a következő képpen alakul:
Az alapdíjat nem változtatva az idei esztendőhöz képest, ám a fejlesztési
díjhányad 15 forintos emelését támogatva (így ez 79 Ft-ra változott) nettó 309,8
Ft, bruttó 387 Ft /m3 vízdíjat határozott meg Vilonya községben. A vízdíjak
alakulását a Bakonykarszt Zrt. terjesztette elő. A javasolt díjat egyhangúlag
fogadta el a képviselő –testület.
A szennyvíz szolgáltatás 2011-es díja a következő képpen alakul:
Az üzemeltetés díja 276 Ft /m 3 , a bérleti díj 50 Ft /m 3 (ez gyakorlatilag a
fejlesztési díjhányad). Tehát a fogyasztók felé érvényesített szennyvízszolgáltatási díj 2011 január 1-től: nettó 326,3 Ft, bruttó 408 Ft /m3 . A
szennyvízdíjak alakulását a Bakonykarszt Zrt. terjesztette elő. A javasolt díjat
egyhangúlag fogadta el a képviselő –testület.
A fejlesztési díjhányadról:
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A fejlesztési díjhányad hathatós segítséget nyújt azon
önkormányzatok számára, akik fejlesztési elképzeléseik
megvalósításának érdekében élnek ezzel a lehetőséggel. A
vízdíjba beépített összeget egy elkülönített számlán kezeli a
Bakonykarszt Zrt. és ha valami probléma van adott településen
(csőtörés, víznyomó cső csere, új csövek lefektetése stb.…)
akkor ebből az összegből tud dolgozni. Természetesen ez nem
minden esetben fedezni az aktuális kiadásokat, de ahhoz
mindenképp jól jön, hogy egy amúgy gazdaságilag nem túl erős
önkormányzat valahova tudjon nyúlni, és ne önerőből kelljen
kiküszöbölni a problémákat.
"

Vilonya Község Önkormányzat- képviselő testülete pályázatot írt ki a könyvtár
személyi feltételeinek biztosítására, mivel az eddigi könyvtáros Csillak Jánosné
2010. december 31. után már nem kívánta ellátni ezt a feladatot.
A beérkező pályázatok közül a testület titkos szavazással választott, és a
választás Puskásné Devecsery Szilviára esett, így idei év januárjától ő látja el a
könyvtárosi feladatokat.
"

Vilonya Község Önkormányzat- képviselő testülete pályázatot írt ki
közalkalmazotti munkakör betöltésére, mivel az idei évben megszűnik az
önkormányzati közcélú foglalkoztatás. A testület titkos szavazással döntött
Gránitz Péter mellett.
"

Az önkormányzat 2011-es költségvetése előreláthatólag nagyon feszes lesz.
December hónap utolsó napjaiban került az önkormányzat számlájára a
hulladéklerakó konzorciumtól még az előző testület által kialkudott
kompenzáció utolsó részlete. Ez a 10 millió forint arra elég, hogy így nem mutat
hiányt az önkormányzat egyenlege.
Az már most prognosztizálható, hogy az egyensúly megteremtése nagy gondot
jelent, és a kiadási terven látható, hogy nagyon szűk keret áll az önkormányzat
rendelkezésére.
"

Vilonya Község Önkormányzat képviselő –testülete novemberi ülésén tárgyalta
a Vertikál Zrt. javaslata alapján a 2011-es hulladékszállítási díjakat.
→
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A hulladékszállítási díj a következő költségeket tartalmazza:
Hulladék
begyűjtési
költség,
hulladékszállítási
költség,
hulladék
ártalmatlanítási/hasznosítási költség, a hulladékkezelő létesítményeinek,
eszközeinek a közszolgáltatással kapcsolatos üzemeltetési költsége, szelektív
hulladék begyűjtési, szállítási és kezelési költsége, céltartalék képzés
utógondozásra.
A képviselő –testület a következő esztendőre vonatkozóan a heti egyszeri
ürítési, szállítási, elhelyezési és ártalmatlanítási díjra vonatkozóan a 120 literes
edények esetében nettó 327 Ft, bruttó 408,75 Ft / alkalom díjat határozott meg.
Ez éves díjra felszámítva bruttó 21255 Ft-ot jelent. A fenti díjat egyhangúlag
szavazta meg a képviselő –testület.
A fent meghatározott díjak tartalmazzák az évenkénti egyszeri lomtalanítás,
valamint a lakossági szelektív hulladékgyűjtés költségeit is.
"

Vilonya Község Önkormányzat tisztségviselőinek és
képviselőinek illetménye illetve tiszteletdíja (bruttó értékek):
Polgármester: 271.000 Ft + 20 % költségtérítés /hó
Alpolgármester: 43.000 Ft + 20 % költségtérítés/hó
Képviselők: 23.500 Ft /hó

önkormányzati

"

Vilonya Község Önkormányzat képviselő-testülete pályázatot nyújt be KKK
KÖZL-BIZT-2010 kódjelű kiírásra. A megvalósuló beruházás lényege egy
radaros sebességmérő a Hétvezér utcában, amely akkor jelzi a sebességet, ha az
autós túllépte a megengedett értéket. Ekkor egy sárga fényű „lassíts” is
megjelenik. A készülék napelemmel, és hálózatról is működtethető. A beruházás
értéke megközelítőleg 1 millió forint, amihez 10 % önrészt kell biztosítani az
önkormányzatnak.
"

Tájékoztató a foglalkoztatási és szociális tárgyú törvények 2011. január 1-től
tervezett módosításairól, valamint a közfoglalkoztatás rendszerének
átalakításáról: (részlet)
Bérpótló juttatás a rendelkezésre állási támogatás helyett
A törvény módosításával az aktív korú nem foglalkoztatott személyek részére
megállapított rendelkezésre állási támogatást a bérpótló juttatás (BPJ) váltja fel.
A bérpótló juttatás havi összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összege. Az önkormányzatok önrésze a bérpótló juttatás összegének 20%-a.
Az ellátásra való jogosultságot a települési önkormányzat továbbra is szociális
rászorultság alapján állapítja meg, de az érintetteknek az eddiginél aktívabban
kell közreműködniük a munkakeresésben.
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A bérpótló juttatásban részesülő személy elhelyezkedése érdekében továbbra is
köteles álláskeresőként együttműködni a lakóhelye szerint illetékes munkaügyi
központ kirendeltségével, az iskolai végzettségétől és szakképzettségétől
függetlenül a kirendeltség által felajánlott munkát – beleértve a
közfoglalkoztatást is – elvállalni. Köteles továbbá a munkaügyi központ
kirendeltsége által felajánlott, az elhelyezkedését elősegítő képzési lehetőséget,
vagy munkaerő-piaci programban való részvételt elfogadni. A jogosultsági
feltételek új eleme a saját lakókörnyezet rendben tartása, amely önkormányzati
rendeletben kerülhet szabályozásra.
A bérpótló juttatásra való jogosultságot évente felül kell vizsgálni. A
továbbfolyósítás feltétele, hogy a felülvizsgálatot megelőző egy éven belül a
juttatásra jogosult személynek legalább 30 munkanap munkavégzést – beleértve
az egyszerűsített foglalkoztatást, közfoglalkoztatást, közérdekű önkéntes munkatevékenységet – kell igazolni. Ez a jogosultsági feltétel teljesül abban az esetben
is, ha az érintett 6 hónap időtartamot meghaladó munkaerő-piaci képzésben,
vagy munkaerő-piaci programban vesz részt.
"

Faragó Istvánné jegyző március 31-ei hatállyal, közös megegyezéssel megválik
pozíciójától, ezért:
Berhida Város Önkormányzat
a
"Köztisztviselők jogállásáról szóló" 1992. évi XXIII. törvény 10. § (1)
bekezdése alapján pályázatot hirdet Berhida Város Önkormányzat Képviselőtestülete jegyző munkakör betöltésére. A vezetői megbízás időtartama
határozatlan időre szól. A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:
Berhida Város Önkormányzata jegyzői, Vilonya Község Önkormányzatát
érintően körjegyzői feladat ellátása, ezen belül Berhida Polgármesteri Hivatal és
Vilonyai kirendeltség vezetése.
"
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