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Testvértelepülésünk Nyitracsehi 

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

A Vilonyáért Egyesület és a IUVEN Nitra nevű felvidéki ifjúsági szervezet a
tavalyi  év  után  újra  megrendezi  Vilonya  és  Nyitracsehi  közt  azokat  a  baráti
kispályás labdarúgó találkozókat amelynek időpontjai:
Május 21. Nyitracsehi
Augusztus 6. Vilonya. 

A nyár folyamán – pontos dátuma még nincs - rendezi a Vilonyáért Egyesület a
„Zoboralji hagyományőrzők” című rendezvényt, amelyre szintén a Felvidékről
érkeznek vendégek Vilonyára.

     

Közelgő rendezvények a községben: 

2016. március 12. Nőnap (Művelődési Ház)
2016. március 15. Nemzeti ünnep (Művelődési Ház, Emlékmű)
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Nőnap:
Idén is megrendezésre kerül a vilonyai Nőnap, melynek időpontja Március 12. 
18:00 óra
Mint minden évben, idén is igyekszünk egy szórakoztató, vicces műsorral 
készülni a kedves hölgyeknek, ígérjük a humor és a poénáradat idén sem marad 
el.
A műsort vacsora követi, majd kezdetét veszi a bál melyre már a férfiakat is 
várjuk sok szeretettel!
Zenél: Mészáros Jocó
Sok Szeretettel várunk mindenkit! Rendezőség.
Ping-pong:
Ismét lehetőség kedvez az asztalitenisz kedvelőinek.
Heti két alkalommal Ping-pong foglalkozás a Kultúrban.
A gyerekeknek külön foglakozás, melyet Horváth Ernő fog tartani 7-14 éves 
korosztálynak.
Gyerek ping-pong időpontja:
KEDD-PÉNTEK  17:00-18:30
Felnőtt ping-pong 14 éves kor fölött:
KEDD-PÉNTEK   18:30-21:00

@
Pap Gábor:…”megtanultam gyermekkoromban, hogy a nézetek lehetnek eltérők
egymástól,  de ha azok eltérnek is,  ha meggyőződésből  erednek…kölcsönösen
tisztelni  kell  és  a  vitának  még  a  leghevesebb  formájában  sem  szabad  a
támadásokat a személy ellen intézni,  hanem azokat mindig a nézet  ellen kell
irányozni…”

@

Vilonya  Község  Önkormányzat  képviselő  testületi  ülésének  jegyzőkönyvei,
rendeletei,  határozatai  megtalálhatóak  a  www.vilonya.eu  oldalon.  Amit  itt
olvasnak, az egy kivonat, egy részlet. 

2/2016. (1. 6.) Kt. határozat: gépi hó-eltakarításról és síkosság-mentesítésről
Vilonya  Község  Önkormányzata  Képviselo-testülete  megtárgyalta  a  gépi  hó-
eltakarítási  és  síkosság-mentesítési  pályázatra  beérkezett  pályázatokat  és  a
következő  döntést  hozta:  1.)  A pályázati  felhívásra  kettő  érvényes  pályázat
érkezett. 
A pályázatokat benyújtotta:
a) Kardos Norbert egyéni vállalkozó 8194 Vilonya, Hétvezér u. 26., 
b) PGM Expert.Kft.1118 Budapest, Dayka Gábor u. 3.1.310. ajtó. 2.)
A testület  nyertes  pályázatnak  Kardos  Norbert  egyéni  vállalkozó  pályázatát
választotta. 3.) 
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Benyújtott pályázata alapján Kardos egyéni vállalkozóval köt szerződést 2016.
január  7-től  2019.  február  28-ig  tartó  időszakra  a  helyi  síkosság-mentesítési
feladatok ellátására. 4.) 

Az elfogadott nettó díjak az alábbiak: a) hó-eltakarításért 7.500,- Ft/óra.
 b) síkosság-mentesítésért 7.500,- Ft/óra, 
 c)  Ügyeleti  összeg  2016.  január  7-tol  2019.  február  28-ig  a  szerződés  3.
alpontjában  meghatározott  időszakokban  -  a  hó-eltakarítás  és  síkosság-
mentesítés napjai kivételével - nettó 1.500,-Ft/nap. 

VILONYA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-
TESTÜLETÉNEK

/2016. (II. 29.) önkormányzati rendelete a 2016. 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. §  (1)    A 2016 évi gazdasági programot és költségvetési tervet

a) 46.555 ezer Ft bevétellel az 1. melléklet szerinti és
b) 46.555 ezer Ft kiadással  a 2. melléklet szerintibontásban hagyja

jóvá.
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.         

építmény adó 340 ezer ft

magánszemélyek kommunális adója 840 ezer ft
iparűzési adó 4070 ezer ft

Kiadások
3. §  …..

(2)          (2) A személyi juttatások között a főfoglalkozású Kjt. szerinti
alkalmazottai részére 2016. január 1-től bruttó 6.726,-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. 
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A  köztisztviselők,  hivatali  alkalmazottak  részére  a  közszolgálati
tisztviselőkről  szóló  2011 évi  CXCIX. Törvény (a továbbiakban: Kttv.)
151 §. és a Magyarország 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.) Korm.rendelet  51 §-
a alapján. 

(3)    Képviselői  tiszteletdíjat  2016.  évre nem állapít  meg (a  mindenkori
képviselők  2011  óta  nem  vesznek  fel  tiszteletdíjat,  a  költségvetés
állapota  miatt).  A  105/2014  (X.27)  Kt  határozat  alapján  az
alpolgármester részére 52,3 ezer Ft/hó illetmény, illetve 15.705,- Ft/hó
költségtérítés  került  tervezésre  a  2016.  évre.  (2016.  február  29-ei
Képviselő-testületi  ülésen  az  alpolgármester  az  idei  évre  szóló
illetményének 50 % - áról lemondott, ezért módosítva lett a 104 ezer
forintos előirányzat).

      (4) A  személyi  juttatások  előirányzata  2016.  évben  a  kötelező
átsorolásokra,  minimál  bér  és  a  garantált  bérminimum  kiegészítésre
nyújt fedezetet.

(5)    A tárgyévi költségvetési  bevételek és kiadások egyenlege szerint  a
hiány (működési) összege: 11.407 ezer Ft. A hiány összegét a 2015. évi
várható költségvetési maradványból lehet finanszírozni. 

 (6)  A  költségvetési  maradvány  (12.165  ezer  Ft)  az  alábbi  feladatok
finanszírozására került betervezésre: 

a) óvodai nevelés pénzeszközátadás a tagóvodai feladatokra 1.882 ezer Ft,
b) EÜ GAMESZ Veszprémi orvosi ügyelethez hozzájárulás 268 ezer Ft
c)  alpolgármester  tiszteletdíj,  költségtérítésére  1.702  ezer  Ft  (ez
feleződött)
d) önkormányzati igazgatási feladatra 555 ezer Ft és
e) hulladékgazdálkodási feladatra céltartalék (hulladékszállítási díj 
    kedvezmény céljára) 7.000 ezer Ft ezer  Ft
f.) Állami támogatás megelőlegezésének visszafizetése 758 ezer Ft

Nagytiszteletű  Bikádi  László  mellett
február közepe óta egy új lelkész állt
szolgálatba  a  Hajmáskér-Sóly
Református  Gyülekezetben,  amelynek
Királyszentistván  mellett  Vilonya  is
tagja.  Tamás Orsolya elmondta, hogy
a  jövőben  családlátogatással  szeretne
foglalkozni,  valamint  a
szeretetszolgálat  200  munkatársának
mindennapi lelki gondozását is ellátja. 

Készült 220 példányban. Szerkesztette: Ifj. Kardos Sándor
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