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Testvértelepülésünk Nyitracsehi  
 

„EGY KÖZSÉG A TÉRKÉPEN: VILONYA, DE NEKÜNK 

ENNÉL SOKKAL TÖBB!” 
 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK: A Magyar Falu Program hírei:  
 

TÖBB TÍZMILLIÓ FORINT ÉRKEZETT A KÖZSÉG FEJLESZTÉSÉRE 
 

Önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztése – óvoda/önkormányzat 

épületének felújítására 20.308.014 Ft-ot nyert Vilonya Község Önkormányzata. 

Ebből a keretből az óvoda épületének nyílászárói újulnak meg, a foglalkoztató 

termekben diszperziós festést tudunk végrehajtani, beépített szekrény készül el, 

újonnan épülő belső tetőszerkezet teszi lehetővé a jelenleg üres tér kihasználtságát, a 

szükséges bádogos, illetve csatorna felújítási munkálatokkal, a termekben 

padlóburkolat, a folyósón lambéria kerül felhelyezésre. 
 

A korábban a Belügyminisztériumhoz beadott „Önkormányzat feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása” címen kiírt pályázatunk pozitív elbírálásban részesült, így 

közel 4,5 millió forint támogatást nyertünk két járdaszakaszunk felújítására. A 

Hétvezér utca Platán park melletti járdaszakasz sajnos felújításra szorul, valamint 

szintén a Hétvezér utcában a presszó raktárhelyisége mellett kezdődő –és mély árkot 

tartalmazó – járdaszakasz lesz rendbe téve, beleértve az árokban vízelvezető gyűrű 

lehelyezését, így megszűnik a balesetveszélyes állapot is.  
 

További beadott, és még el nem bírált pályázataink: 

Önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése – ravatalozó felújítása 

Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező 

bértámogatása 

Önkormányzati járdafelújítás anyagtámogatása 

Kommunális eszköz beszerzése – traktor vásárlás, Felelős állattartás elősegítése – 

kutyák/macskák ivartalanítása, oltása, transzponderrel történő megjelölése 
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A Nemzeti Művelődési Intézet szintén pályázatot írt ki, ahol a közművelődési 

asszisztensünk munkájának köszönhetően, 500.000,-Ft-ot pénzbeli támogatást 

nyertünk egyéb rendezvény hang-fény-színpadtechnikájának támogatására.  

 

Települési önkormányzatunk önerőből kíván az iskola-óvoda épületére 

kamerarendszert kiépíteni, amely egyrészt szolgáltatott az épület, annak udvara, és 

berendezési tárgyainak védelmére, továbbá lehetőséget nyújt arra, hogy az 

intézményen belül található kosár- és kézilabda pályát falubeli fiatalok, 

rendeltetésének megfelelően (!!!) használhassák. 

 

Szintén önerőből kívánjuk (ez időközben meg is valósult) elvégeztetni a Hétvezér utca 

páratlan oldalán húzódó csapadék vízelvezető árok gépi erővel történő karbantartását 

(erre 1, 1 millió forintot szán az önkormányzat). Komolyabb esőzés idején ez a 

szakasz az egyik legjobban érintett rész, az Újtelep utca felől, a hegyhátról, és az erdő 

felől is ide érkezik a legtöbb csapadék. Pályázati kiírás nélkül, szeretnénk lépésről-

lépésre karbantartani az elavult árokrendszereinket, de a legjobb megoldás a teljes 

települést érintő csapadék vízelvezető rendszer kialakítása lenne. Reméljük lesz rá 

lehetőség. Nem állunk meg a Hétvezér utcánál, folytatjuk.  

 

A művelődési házban a meglévő konyhasarkot szeretnénk felújítani, hogy akár a 

magán, akár az önkormányzati rendezvényeink kapcsán könnyebben lehessen a 

program közben, vagy akár utána a mosogatással, tisztítással kapcsolatos munkákat 

elvégezni. 
 

A Séd-parkunkban szabadtéri színpad kialakítására nyertünk el pályázatot a 

LEADER programban, az árajánlatok bekérése jelenleg zajlik. 

A felhasználható összeg 3, 6 millió Ft.  

@ 

Mint az a település lakossága előtt ismeretes, a lakossági hulladékszállítási díj 

kedvezményrendszere miatt a lakosok a hulladékszállítási díj 15%-át fizetik jelenleg a 

településünkön, a fennmaradó 85%-ot az önkormányzat vállalta át, a királyszentistváni 

hulladékkezelő megépítése kapcsán kapott anyagi kompenzáció összegéből. Ez az 

összeg lassan teljes felhasználásra került. Mivel nem szeretnénk azt, hogy a fizetési 

kötelezettség a 15%-ról visszaugorjon egyből a 100%-ra, így a következő évtől, azaz 

2022-től próbáljuk – a még erre a célra fennmaradó összeget szem előtt tartva – 

fokozatosan csökkenteni, hogy ne legyen ez komoly megterhelés a helyi családok 

számára. A 15%-os fizetési arány lépésről lépésre kívánjuk növelni, de természetesen 

a pontosan kidolgozott támogatási formáról mindenkit értesíteni fogunk.  

 

Május hónapban lemondott képviselői mandátumáról Baranyai Balázs. A Helyi 

Választási Bizottság a 2019-es önkormányzati választás alapján, a soron következő 

legtöbb szavazattal rendelkező Csizmadiáné Tóth Évát kérte fel a mandátum 

betöltésére, aki elfogadta a jelölést. Ezt követően május 27-én letette a hivatalos esküt 

is az új képviselő a HVB elnöke előtt, így a testület újra teljes létszámmal működik. 

Fésüs Sándor – polgármester 
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Júniusban megemlékeztünk a trianoni békediktátumról a református 

templom melletti kopjafánál.  

 

Bikádi László református lelkész igehirdetése után Ovádi Péter országgyűlési 

képviselő szólt a megemlékezőkhöz. Kiemelte, hogy a győztes hatalmak 

összeesküvése vezetett Trianonhoz, amit a második világháború borzalmai és 

negyven év diktatúra követett. A nemzeti összetartozás napja segít abban, hogy 

levessük magunkról a kishitűséget.  

A megemlékezésen a Vilonyai Népdalkör is közreműködött. (ks) 
 

 

 

 

A Magyar Falu Program 

falusi Civil Alap pályázata 

keretében nyert a Vilonyáért 

Egyesület 990.000 Ft –ot, 

amelyet kulturális 

programok megszervezésére 

tud fordítani. 

 

 

 

A Vilonyáért Egyesület az Emberi 

Erőforrás Támogatáskezelőhöz 

„Előadó-művészeti szervezetek 

többlettámogatása” programra 

benyújtott kérelme pozitívan került 

elbírálásra, így a döntéshozó döntése alapján a Vilonyáért Egyesület 995.000 Ft 

vissza nem térítendő támogatásban részesül. 

 

@ 
 

Sikeres pályázatot nyújtott be a katolikus egyház is! 

 
Szintén a Magyar Falu Programban nyújtott be sikeres pályázatot a Vilonyai Katolikus 

Egyház. Öt millió forint értékben épül kerítés a „lovarda” felöli hosszú oldalon.  

 

@ 
Közelgő rendezvények:  
 

Augusztus 7. – Parasztolimpia 

Augusztus 29.- Köszönjük Magyarország kulturális est (Gogol, Egy őrült naplója) 

Szeptember 12. – Pap Gábor emléknap 

Szeptember 25. – Nyárbúcsúztató  
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Új információk az augusztusi parasztolimpia és főzőversennyel kapcsolatban. Több 

programmal is bővül az esemény:  

1. Felavatásra kerül a Magyar Falu Program keretében megépült új játszótér. 

2. A rendezvényen fellépnek a Veszprémi Petőfi Színház színművészei. 

3. A nevezési lapok leadási ideje meghosszabbításra került: augusztus 1-ig lehet leadni 

a vilonyai boltban illetve az önkormányzat postaládájába. 

 

 

Készült 210 példányban. Szerkesztette: Ifj. Kardos Sándor 


