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

        VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

     /2015(II.      )számú  r e n d e l e t – tervezete  a 2015. évi költségvetésről
Vilonya Község  Önkormányzatának  Képviselő-testülete  az  Alaptörvény

32.  cikk  (2)  bekezdésében  meghatározott  eredeti  jogalkotói  hatáskörében,  a
mellékletek tekintetében az államháztartásról  szóló 2011.  évi  CXCV. törvény
109.§ (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk
(1) bekezdés f.) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket
rendeli el.

1.
Főösszegek

1. §  (1)    A 2015 évi gazdasági programot és költségvetési tervet

a) 33.089 ezer Ft bevétellel az 1. melléklet szerinti és
b) 33.089 ezer Ft kiadással a 2. melléklet szerinti bontásban hagyja

jóvá.
(2)  Az önkormányzati  költségvetés címrendjét kormányzati  funkciók szerinti
tevékenységi körei alkotják.
(3)   Az  Önkormányzat  kötelező  feladatait  tartalmazó  bevételeket  az  1/b
melléklet,  a  kiadásokat  a  2/a  melléklet  tartalmazza.  Önként  vállalt,
államigazgatási feladatra 2015. évben nem tervezett.
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2.
Bevételek

2. §     A bevételek  jogcímenkénti  bontását  szintén  az  1.  melléklet, míg  az
önkormányzat működési célú költségvetési támogatásának részletezését
az 1/a.  melléklet  tartalmazza.  A  működési  célú  költségvetési
támogatások  évközi  igénylésekkel  az  egyes  jövedelempótló
támogatások  kiegészítése  és  a  központosított  támogatások  esetében
növekszik.

3.
Kiadások

3. §  (1)  A kiadások tevékenységek, illetve feladatok szerinti  bontását,  ezen
belül a személyi juttatások, a munkáltatót terhelő járulékok és szociális
hozzájárulási  adó,  a  dologi  kiadások,  az  ellátottak  pénzbeli  juttatása
(szociális  támogatások)az  egyéb  működési  célú  kiadások,  a
beruházások,  felújítások,  egyéb  felhalmozási  célú  támogatások
előirányzatát  a 2.  melléklet tartalmazza.  A  szociális  támogatások
előirányzata  évközben  a  havi  igénylések  alapján  az  állami
támogatással, céljának megfelelően nő. 

         (2)  A személyi  juttatások  között  a  főfoglalkozású  Kjt.  szerinti
alkalmazottai  részére  2015.  január  1-től  bruttó  6.785,-Ft  összegű  –
járulékot  és  kifizetői  adót  is  tartalmazó  (nettó  5000,-  Ft)  -  Erzsébet
utalvány fedezetét biztosítja a terv a személyi jövedelemadóról szóló
1995. évi CXVII. törvény 71. §. (1) bekezdés bb.) pontja alapján. A
köztisztviselők,  hivatali  alkalmazottak  részére  a  közszolgálati
tisztviselőkről szóló 2011 évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.)
151 §. és  a  2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. tv.
59. §. (2) bekezdése szerint 200.000,- Ft cafetéria keretet állapít meg. 
A Kjt.  főfoglalkozású alkalmazottait  figyelembe véve éves  szinten a
terv 12 %-ot határoz meg a 368/2011.(XII.31.) Kormányrendelet  51 §-
a alapján. 

(3)    Képviselői tiszteletdíjat 2015. évre nem állapít meg. A 105/2014 (X.27)
Kt  határozat  alapján  az  alpolgármester  részére  104.703  ezer  Ft/hó
tiszteletdíj, illetve 15.705,- Ft/hó költségtérítés került tervezésre a 2015.
évre.

      (4) A  személyi  juttatások  előirányzata  2015.  évben  a  kötelező
átsorolásokra,  minimál  bér  és  a  garantált  bérminimum  kiegészítésre
nyújt fedezetet.

(5)    A tárgyévi költségvetési  bevételek és kiadások egyenlege szerint  a
hiány összege: 5.177 ezer Ft. Ebből működési hiány 5.627 ezer Ft, a
felhalmozási többlet 4.50 ezer Ft. A hiány 5.177 ezer Ft-os összegét a
2014. évi várható költségvetési maradványból lehet finanszírozni. 
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Március 15.: 
Az 1848/49-es forradalom és szabadságharcra jött össze emlékezni a település
lakossága.  A rendezvény  kezdetén  közösen  énekeltük  el  a  Himnuszt,  majd
egymást követték a színpadon rendezvény szereplői. Fésüs Sándor polgármester
köszöntője  után  a  megjelentek  együtt  szavalták  Petőfi  Nemzeti  dalát  –  így
csatlakozva  egy  országos  felhíváshoz.  Bikádi  László  református  lelkész  egy
bibliai  igét  valamint  Jókai:  Az aranyember  című művét  állította  mondandója
középpontjába és az áldozatvállalásról beszélt. 
Az  ünnepségen  szerepet  kaptak  a  vilonyai  iskolások,  óvodások,  valamint  a
könyvtáros gyermekek. Színpadra lépett a Vilonyai nyugdíjasklub és a Vilonyai
Népdalkör.   A rendezvény  a  „Magyarországért  elesettek”  emlékművénél  ért
véget, ahol a megemlékezés koszorúi, zászló lettek kihelyezve. (ks)
 
NŐNAP VILONYA 2015
„Március  7-én  tartották  Vilonyán  a  Nőnapi  rendezvényt,  ahol  a
hagyományokhoz híven műsorral és vacsorával kedveskedtek a helyi férfiak a
kultúrházat teljesen megtöltő hölgyeknek.
Vilonyavíziós  Dalfesztivál  keretében  láthattak  különböző  országokból  érkező
fellépőket, melyeket a rendkívül alapos zsűri kritizált.
Érkeztek egyéni és több tagból álló versenyzők, egy közös volt bennük, inkább
az előadásmódot helyezték előtérbe, minthogy az énekhangot.
Egyik szereplő a nőnapi rendezvényeket tekintve pont 20 évvel ezelőtt vett részt
először  ilyen  műsorban,  azóta  szinte  mindegyiken  szerepelt,  ő  id.  Kovács
Kálmán.
A jó hangulatú műsort a hölgyeknek feltálalt finom vacsora követte, majd az azt
követő  hajnalig  tartó  bál  ahol  Mészáros  József  kiváló  zenélésével  fokozta  a

hangulatot.”
Szereplők: 
Műsorvezetők:
Sebesség Balázs (Baranyai Balázs)
Hajdu-Judú Péter (Molnár Attila)
Zsűrik:
Káró Professzor (Gritta András)
Tehénpásztor Anna (Fésüs Sándor)
Barna Péló (Madár Gábor)
Pár Szereplő:
Pucsítá  Wurst-  Conchita  Wurst-
Rise Like a Phoenix (Vadas Csaba)

Big  Fantastic  Boys-  macho  man  (  Bognár  Imre,  Kardos  Norbert,  Fésüs
Sándor,Szikszai Norbert, Szabó Zoltán)
Karel Trotty- lady karnevál (Kovács Imre)
Langyi Lala és Baby Bördy- őrült szerelem (Gritta András, Madár Gábor)
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Negró  és  a  torok  kéményseprői  (ifj.Kovács  Kálmán,  Szabó  Zoltán,  Surányi
Dávid) . Fotó: Takács Béla. Szöveg: Baranyai Balázs.

Valentin napi mulatság és farsang Vilonyán

Farsangi mulatság, Valentin-napi bál és jótékonysági est is ez egyben – mondta
Baranyai Balázs főszervező Vilonya község kultúrházában szombat koraeste a
még fokozódó hangulatú rendezvényen.
Miközben egyre nagyobb sorokban gyűltek a lakosok a belépőjegy és tombola
vásárlására  a  kultúrház  főbejáratánál,  néhány  mondatban  sikerült  még
elmondania a Her Riporter álnevet és jelmezt viselő főszervezőnek miről is szólt
az  est,  merthogy  a  barátaival,  Fésüs  Sándorral  és  Molnár  Attilával  közösen
megrendezett  farsangi  retro  partyval  a  mulatáson  és  az  aktuális  ünnepek
„letudásán”  túl  fontos  céljuk  is  volt.  Baranyai  Balázs  úgy  fogalmazott  –
Szeretnénk a befolyt összeggel a vilonyai óvodába járó gyerekek mindennapjait
jobbá tenni,  különböző szükséges eszközök beszerzésével,  az pedig csak egy
szerencsés véletlen, hogy a farsangot és Valentin-napot is egy ilyen színvonalú
bulival ünnepelhetjük. 

A  hajnalig  tartó  mulatozásra  végül  több
mint  százan  érkeztek  a  községből  és
határán túlról is, volt, aki jelmezbe öltözve
szórakozott  és  várta  izgalommal  a
jelmezverseny  eredményét  –  ahol
egyébként a legötletesebb maskara viselője
ajándékban részesült –, de akadt, aki csak a
társaság kedvéért érkezett. Akárcsak az este
legidősebb  párja,  Jáki  József  és  Jáki
Józsefné, Erzsi néni is, akik koruk ellenére

igen vígan mulattak a táncparketten a fiatalok között a ’80-as ’90-es évek disco
slágereire, valamint a rögtönzött fotóműteremben elkészült képeiknek is nagyon
örültek. A jelmezesek közül végül Szikszai Norbertet (hercegnő) és Surányi
Dávidot (lovag) díjazták a legjobbként. (Napló cikk, szerző: Balogh Ákos Alex)

 

Szerkesztette: Ifj. Kardos Sándor                                                           Készült 220 példányban
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