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Testvértelepülésünk Nyitracsehi 

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

Az október  12-ei  helyi  önkormányzati  választás  után,  október  27-én  tartotta
alakuló  ülését  az  újonnan  megválasztott  képviselő-testület.  Az  ülés  kezdetén
Kassai  József  a  Helyi  Választási  Bizottság  elnöke  ismertette  a  választás
hivatalos eredményét. A most felálló testület öt évre kapott bizalmat a vilonyai
választóktól. 
A  polgármesteri  székért  kettő  induló  volt  a  községben.  Fésüs  Sándor  228
szavazatot, Farkas Béla 98 szavazatot kapott.
A képviselői  helyekért  tizenhat  induló  volt,  ebből  négyen lettek  tagjai  az  új
testületnek. Baranyai Balázs 182, Ifj. Kardos Sándor 128, Fésüs Katalin 122,
Vida Gábor  91,  Hujber Ferenc 90,  Szabó László  74,  Ács  Péter  71,  Hujber
Ferencné 70, Takács Béla 68, Molnár Attila 66, Takács János 46, Takács Petra
40, Csizmadiáné Tóth Éva 25, Polgár Péter 24, Józsa Péter 19, Jánosházi Péter
13 szavazatot kapott. 
A választást  követően Vida Gábor visszalépett  a mandátum átvételétől,  így a
listán az őt követő lépett a helyére. A nevüket vastagon szedett személyek tettek
esküt  az  alakuló  ülésen,  ők  alkotják  a  2014  októberétől  felálló  képviselő-
testületet. 
Az  esküt  követően  megállapításra  került  a  polgármester  illetménye  és
költségtérítése,  valamit  titkos  szavazással  megválasztásra  került  az  új
alpolgármester. 
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A megválasztott  polgármester  illetménye a  közszolgálati  tisztviselőkről  szóló
2011.évi  CXCIX.  törvényben  foglaltak  szerint  a  helyettes  államtitkár
illetményéből számítva került rögzítésre. Ennek alapján 40 % -a az 501-1500 fő
lakosságszámú település polgármestere esetében. 
Így a törvény szerinti illetménye a polgármesternek 299.151 Ft, költségtérítése
44.873 Ft, cafeteria juttatása bruttó 50.000 Ft. 
A polgármester  joga az alpolgármester személyére javaslatot  tenni,  akiről ezt
követően titkos szavazással döntenek. A polgármester Baranyai Balázst javasolta
az alpolgármesteri tisztségre, akit 4 igen és egy tartózkodás mellett választott
meg a testület alpolgármesternek. 
Az alpolgármester tiszteletdíja a fenti törvény szerint 104.703 Ft, költségtérítése
pedig ennek a 15 %- a. Tekintettel a költségvetés helyzetére – gyakorlatilag ezt
az összeget lehetetlen Vilonyán kifizetni - a tiszteletdíj felvételéről lemondott az
alpolgármester. Baranyai Balázs költségtérítése havonta 15.705 Ft lesz. 
A képviselő testület többi tagja egyhangúlag mondott le arról, hogy tiszteletdíjat
vegyen fel tevékenységéért. 
Az új testület ügyrendi bizottságot hozott létre, amelynek elnöke Hujber Ferenc
lett, tagjai még Fésüs Katalin és Kardos Sándor. 

@
Egyéb önkormányzati hírek:

Vilonya község közigazgatási területén hóeltakarításra és síkosságmentesítésre
kötött szerződés 2014 évben lejárt. Az elmúlt években erre a tevékenységre az
alábbi összegeket fizette ki az önkormányzat: 

Vilonya  Község  Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta  a gépi
hóeltakarítási  és  síkosság  mentesítési
pályázatra  beérkezett  pályázatot  és  a
következő döntést hozta: 

A  helyi  síkosság-mentesítési  feladatok
ellátásával  –  benyújtott  pályázata

alapján – Bódis János (8194 Vilonya, Kossuth L.u.18.) vállalkozót bízza meg
2014. november 15-től - 2019. február 28-ig.
Az elfogadott bruttó díjak az alábbiak:

hó-eltakarításért 7.500 ,- Ft/óra + ÁFA, 

síkosság-mentesítésért 7.500 ,- Ft/óra + ÁFA.

Ügyeleti összeg 2014. november 15.-től – 2019. február 28.-ig nettó napi 1.500 

Ft. (az ügyeleti díj csak a téli időszakra vonatkozik). 
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2010. évben 804.996,- Ft.
 
2011. évben 591.400,- Ft.
 
2012. évben             347.934,- Ft.
2013. évben 659.160,- Ft.
Összesen:           2.403.490,- Ft.
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A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásban hívta fel
Vilonya  Község  Önkormányzatát  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó önkormányzati rendelet megalkotására.
A rendelet-tervezetben meg kellett jelölni a közszolgáltatást pályázaton elnyert
vállalkozót és a vízügyi hatóság által megjelölt ürítőhelyet. (Magyarul ezentúl
csak a nyertes vállalkozót lehet megbízni szennyvízszippantással a településen)
A rendelet hatálya kiterjed Vilonya község közigazgatási területén

a)  minden  olyan,  a  közcsatornára  rá  nem kötött,  vezetékes  vagy  saját
ivóvízellátással  rendelkező  ingatlan  tulajdonosára,   vagyonkezelőjére,  egyéb
használójára  (a  továbbiakban:  ingatlantulajdonos),  akinek  ingatlanán  a  nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz keletkezik,

b)  a  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésére
vonatkozó közszolgáltatást ellátó vállalkozásokra.
Vilonya község közigazgatási területén a nem közművel összegyűjtött háztartási
szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalmatlanító helyre történő elhelyezését az
Önkormányzattal  kötött  közszolgáltatási  szerződés  alapján  Parrag  György
egyéni vállalkozó (8200 Veszprém, Erdősáv u.16.,) látja el.

A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvizet  ártalmatlanítás
céljából  kizárólag  a  Bakonykarszt  Víz-  és  Csatornamű  Zrt,  várpalotai
szennyvíztisztító  telepén  (Várpalota,  Fehérvári  út  8.)  kialakított  fogadó
műtárgyában lehet elhelyezni. 

A  nem  közművel  összegyűjtött  háztartási  szennyvíz  begyűjtésének
kötelező közszolgáltatása igénybevételéért fizetendő díj: 

Alapdíj: 14.420 Ft /alkalom +ÁFA
Ürítési díj: 503,89 Ft/m3   + ÁFA

A rendelet 2015. január 1-től hatályos. 
Parrag György elérhetősége, a szolgáltatás megrendelésének módjai:
Telefon: 06-30-9462-378, 06-88-443-049
E-mail: parraggyorgy@indamail.hu
A  vállalkozó  köteles  a  megrendelést  követően  72  órán  belül  teljesíteni
szolgáltatást. 

@

Vilonya  Község  Önkormányzat  Képviselő-testülete  megtárgyalta  a  települési
honlap üzemeltetőjének árajánlatát, és azt elfogadta. 
Takács Béla (8194 Vilonya, Papkeszi u.1.) egyéni vállalkozó 2014. december 1-
től  19.000  Ft/hó  összegért  vállalja  Vilonya  község  közérdekű  adatainak
átvezetését a www.vilonya.eu weboldalra. 
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Nyitracsehi:
Szlovákiában  csakúgy,  mint  hazánkban,  helyi  önkormányzati

választásokat tartottak ősszel. Nyitracsehin húsz év után új polgármester került a
testület  élére.  Száraz  Vendel  –  Vilonya  díszpolgára  -  ezen  a  választáson
polgármester-jelöltként már nem indult.  Az új  polgármester  Kupecsek Róbert
lett. A képviselő – testület tagjai: Csery Dalibor, Imre László, Pénzes Erik, Jana
Süttöová,  Száraz  Vendel,  Kupecsek András,  Stefan Solcansky, Pócsik József,
Földesi Róbert. Az alpolgármester Csery Dalibor lett. 

@

Falu Karácsonya

Vilonya  Község
Önkormányzat
Képviselő-
testülete  ezúton
hívja  a  település
lakosságát  a
december  20-án
(szombat)  16:00
órakor  kezdődő
Falu  Karácsonya
rendezvényére.  A
műsor  a
kultúrházban és a
kultúrház mögötti
udvarban  lesz
megtartva. Ezután
szeretetvendégség
következik

(forralt  bor,  forró  tea,  szendvics,  sütemények  várják  a  megjelenteket)  a
nagyteremben.

Szerkesztette: Ifj. Kardos Sándor                                                           Készült 220 példányban
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