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„EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK
ENNÉL SOKKAL TÖBB ! ”
2019. október 21-én tartotta alakuló ülését az újonnan megválasztott képviselő
testület. Az ülés kezdetén Kassai József Sándor a Helyi Választási Bizottság
elnöke számolt be az október 13-án tartott önkormányzati választás
eredményeiről.
A névjegyzékben szereplő választópolgárok száma 540 fő volt. Szavazóként
megjelentek száma 339 fő volt, amely a választók számának 62,7 %-a.
A megyei önkormányzat képviselői választás eredményéről összesítő
jegyzőkönyvet nem kellett készíteni.
A polgármester választás összesített adatai a következők voltak:
Érvénytelen szavazatok száma 5 db, az érvényes szavazatok száma 333 db volt.
A polgármester választás adatai:
Név
Leadott érvényes szavazatok
száma
1. Fésüs Sándor
Független
281
2. Baranyai Balázs

Független

52

A kislistás választás összesített adatai a következők:
Az érvénytelen szavazólapok száma 3 db volt.
A 335 érvényes szavazólapon 1190 volt a szavazatok száma
A kislistás képviselőválasztás végleges eredménye a következő:
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Megválasztott képviselők

Szavazatok száma

1

Kardos Sándor

Független

241

2

Hujber Ferenc

Független

157

3

Polgár Péter Attila

Független

135

4

Baranyai Balázs

Független

134

A további eredmények:
5

Csizmadiáné Tóth
Éva

Független

111

6

Kardos Ernő Tibor

Független

106

7

Takácsné Balogh
Adrienn

Független

86

8

Baliga Angelika

Független

41

9

Józsa Péter

Független

40

10

Józsa Gergő

Független

39

Az ülés a megbízólevelek átvételével folytatódott, majd az ügyrendi bizottság
alakult meg. A bizottság első feladata az alpolgármester választáson leadott
szavazatok összesítése volt. A képviselő testület titkos szavazáson Kardos
Sándort választotta alpolgármesternek.
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény
71. §. (2) és (4) bekezdése alapján a polgármester megbízatásának időtartamára
illetményre jogosult, amelynek összege megegyezik az államtitkárnak a
központi államigazgatási szervekről, valamint a Kormány tagjai és államtitkárok
jogállásáról
szóló
törvényben
meghatározott
alapilletményéből,
illetménykiegészítéséből, és vezetői illetmény – pótlékából álló illetmény
összegének 40% -val, az 501-1500 fő lakosságszámú település esetében.
A polgármester az illetményének 15% -ában meghatározott költségtérítésre
jogosult.
A fentieket figyelembe véve a polgármester illetménye bruttó 398.868 Ft,
költségtérítése pedig 59.830 Ft. A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény
alapján a polgármester idegen nyelv-tudási pótlékra jogosult, amelynek összege
6957 Ft.
Az alpolgármester tiszteletdíja bruttó 31.000 Ft, költségtérítése 4650 Ft.
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Tisztelt Vilonyaiak!
Kérem, engedjék meg, hogy az önkormányzati választáson leadott támogató
szavazatukat ezúton is megköszönjem. Komoly megtiszteltetésnek érzem, hogy
ilyen sokan támogattak, én, és biztos vagyok benne, hogy a megválasztott
képviselő társaim is, a letett eskünkhöz híven Vilonya további fejlődésén, a
településen jelentkező problémák megoldásán fogunk dolgozni. Céljaink, a
lakosság igényeit, komfortérzetét szem előtt tartva adottak, megvalósításukat
reméljük, minél hamarabb el tudjuk érni. Ebben kérem, legyenek Önök is
partnerek, a közösen elérhető eredményeink kulcsa lehet a testületünk és a
lakosság további sikeres együttműködése. Köszönöm.
A Magyar Falu program keretében szeptember hónap elején benyújtott
pályázataink a következők voltak:
Önkormányzati tulajdonú utak felújítása
Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására
Óvodafejlesztés
Kistelepülések járda építésének, felújításának anyagtámogatása
Polgármesteri hivatal felújítás
Temetőfejlesztés
Óvoda udvar fejlesztése
A fent megnevezett pályázatok közül a „Kistelepülések járda építésének,
felújításának anyagtámogatása” nyert támogatást, 4.240.861,-Ft értékben. Az
„Önkormányzati tulajdonú utak felújítása”, az „Eszközfejlesztés belterületi
közterület karbantartására”, az „Óvodafejlesztés”, megnevezésű kiírásokon
tartaléklistára kerültünk. A „Polgármesteri hivatal felújítása”, a
„Temetőfejlesztés”, az „Óvoda udvar fejlesztése” kiírásokon belül még nem
született döntés, reméljük ezek közül még büszkélkedhetünk majd nyertes
pályázattal. Az elnyert összeg felhasználása biztosan a jövő év tavaszára fog
áthúzódni, az érintett járdaszakaszokon élőket időben értesíteni fogjuk, kérve
szíves türelmüket a felújítások ideje alatt. Fésüs Sándor - polgármester

@

December 7-én Mikulás- est lesz a kultúrházban
17 órától 19 óráig becsületkasszás vendéglátás: babgulyás, forralt bor, forró tea.
21 órától bál. Aki a rendezvényre Mikulás ruhában, vagy karácsonyi öltözékben
jön, külön sorsoláson vehet részt.
A jótékonysági est bevételét a rendezők az iskolások-óvodások részére
ajánlották, a további részleteket a rendezvényt megelőzően ismertetik.
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- Vilonya Község Önkormányzat november 9-én (szombat) 09:00 órától
parképítési, parkszépítési munkát szervez a Séd Parki Sportparkban.
Faültetés, a meglévő fák metszése, valamint a játszótéri eszközök festése
van betervezve.
Mindenkit várunk, aki szeretne tenni azért, a falu egyik legszebb közösségi tere
még rendezettebb legyen. Az önkormányzat 100.000 Ft értékben vásárol
földlabdás facsemetéket, amelyek ezen a napon lesznek elültetve.
A meglévő fák egy része már ritkításra, metszésre szorul. Szerszámokat, aki tud,
hozzon magával, de természetesen az önkormányzat is biztosítja ezeket.
Frissítőről, szendvicsekről a rendezők gondoskodnak.
- November 24-én (vasárnap) 15:00 órától kerül megrendezésre az idei
Idősek Világnapi köszöntése a kultúrházban. Az önkormányzat által
megszervezett rendezvényre mindenkit sok szeretettel várnak.
- December 22-én lesz a Falu karácsonya. Erről a rendezvényről további
részletek szórólap és plakát formájában még lesz további tájékoztatás.
@

Vilonya Község Önkormányzat képviselő-testülete 2019-2024

Készült 220 példányban. Szerkesztette: Ifj. Kardos Sándor
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