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Mottó: "Egymásért, rólunk"

"A harc, a mai emberek miatti, valahogy ismét magánügy lett,
amilyen a középkorban volt, s ha önzetlenül vállaljuk, talán
megéri, hogy egyedül viseljük minden velejáróját. Annak, aki
elszánja magát, hogy púpként a hátára vegye egy kötelesség
kényszereit, vállalnia kell, hogy egyedül maradjon  a taktikus
kortársak között."

Ismeretlen szerző

2004 első felének krónikája

2004 februárjában a Képviselőtestület elfogadta a Sterczel Gergely vállalkozó által a
kábeltv hálózat kiépítésére benyújtott árajánlatát, ami 19.345.000 Ft-ról szólt. A kivi-
telezés költségeit a pályázaton elnyert 8.085.000 Ft vissza nem térítendő támogatás, a
lakosság által befizetett közműfejlesztési hozzájárulás és az önkormányzati önerő biztosította. A hálózat-építés megkez-
déséig 100 háztartás jelentkezett a szolgáltatás igénybevételére, akik közül 79-en felvállalták a hozzájárulás egyösszegű
teljesítését, ami 25.000 Ft-ot jelentett háztartásonként.
Említést érdemel, mint érdekesség, hogy már ekkor napirenden volt egy Esztergomot az M1 autópályával összekötő útfej-
lesztési program, aminek az volt a lényege, hogy a Pilisjászfalu-Tinnye-Perbál-Tök-Zsámbék-M1 összekötő út átépítésre
kerül úgy, hogy az érintett települések mindegyikén elkerülő út épül, a települések között pedig maradt volna a meglévő
nyomvonal. A fejlesztés azért nem valósult meg, mert az érintett Pest megyei önkormányzatok nem jutottak egyezségre a
nyomvonalat illetően. Történt mindez akkor, amikor az útfejlesztés szükségessége alapvetően lakossági félpályás útlezá-
rások következtében került napirendre.
Márciusban beszámoltak a közbiztonsági blokk (Rendőrség, Polgárőrség, Mezőőr) szereplői az előző éves munkájukról.
A körzeti megbízotti feladatokat Molnár Csaba rendőr törzsőrmester látta el. A statisztikai mutatók ugyan nem javultak,
de a lakosság biztonságérzete nőtt. Ez köszönhető volt annak, hogy a kmb helyi lakos volt, és hogy az Únyi Polgárőr
Egyesület átvészelve egy nehéz időszakot, új erőre kapott. Az új erőt az önkormányzat aktív közreműködése jelentette,
aminek következtében helyére került az ÚPE adminisztrációja és vezetése. A cégbírósági bejegyeztetéssel és a kötelezően
előírt tagdíj bevezetésével pályázatok benyújtására is sor kerülhetett. A 16 fő aktív tag éves tagdíjának a teljesítését a
polgármester magára vállalta. A 16 fő 2003-ban 109 alkalommal teljesített szolgálatot, alkalmanként 2-2- fővel. A kedve-
ző közmunkás létszám következtében hétköznaponként „éjjeli őrök” is járták a község utcáit.
A mezőőri feladatokat néhai Kapronczai György látta el, aki a Polgárőrségnek is oszlopos tagja volt.
Mintegy 10 évvel azután, hogy az únyi laktanya felszámolásra került, az Önkormányzat kezdeményezte (ekkor nyílt rá

törvényes lehetősége) a Kossuth Lajos utca külső szakaszának (a 77. házszámtól kifelé
eső rész) a tulajdonába vételét, mert állami tulajdonban volt.
Az ötödik éve igazi közösségi térként működő Teleház 51 díjfizető tagot jegyzett - tud-
tuk meg Varga László teleház-vezető ismertetőjéből. Akkor még nem volt elterjedt a
számítógép és az okostelefon, ezért komoly vonzerőt jelentett, első sorban a fiatalok
számára, a számítástechnikai és irodai gépi eszközök használata. A közösségformálás fő
eszközei első sorban a felnőttek által is látogatott szabadidős programok voltak. Belföldi
és külföldi kirándulások szervezése mellett játszóházi foglalkozások és községi progra-
mok (falukarácsony) színesítették a működésüket. Az Únyi Újságot is a Teleház szer-
kesztette és sokszorosította.
Május elsején Únyon is majális keretében, pályázati támogatásból ünnepeltük Magyaror-
szág Európai Unióba történő belépésének a napját. Neves meghívott előadók emelték az
ünnep fényét.
Befejeződött a Petőfi téri patakhíd felújítása. A megszélesített és teljesen új köntöst ka-
pott kőboltíves hídnak a műszaki átadása hivatalosan 2004. 04. 06-án volt. A forgalom
számára -teljes szélességben- már előbb megnyitották.
Ma már mosolyt fakasztó az a képviselő-testületi jegyzőkönyvben regisztrált bejegyzés,
mely szerint olyan kéréssel keresték meg az Önkormányzatot, hogy a rendőrség működé-
séhez 26,30 Ft/lakos támogatást nyújtson, nyári fokozott közúti ellenőrzések tartásához.
A kérés elutasításra került azzal az indokkal, hogy az Önkormányzat inkább a helyi pol-
gárőröket támogatja.

Tartalom
Fejezetek Úny község történelméből
Óvodai hírek
Iskolai hírek
Testületi Tallózó
Anyakönyvi hírek

Fejezetek Úny község történelméből

2018. július Úny Község Önkormányzatának Kiadványa XXII. évfolyam, 2. szám

Önkormányzati Hivatal
ügyfélfogadási rendje

Hétfőn:          800 – 1600 óráig
Szerdán:         800 – 1600 óráig
Pénteken:       800 – 1200 óráig

Polgármester fogadóórái

Hétfőn: 1300 – 1500 óráig
Pénteken:   800 – 1200 óráig

Jegyző fogadónapja

Csütörtökön: 800 – 1600 óráig
Kiadja:

Úny Község Önkormányzata
Honlap: https://uny.asp.lgov.hu/
 2528 Úny, Kossuth L. u. 2.

 06 (33) 508-800
Fax:  06 (33) 508-801
E-mail: info@uny.hu

Szerkesztette: Önkormányz. Hivatal
Nyomtatás: Önkormányzati Hivatal

Felelős kiadó:
Pósfai József polgármester

Készült: 250 pld.

mailto:info@uny.hu


ÚNYI ÚJSÁG

2

Hivatalosan is megalakult az Ister-Granum Eurórégió Társulás, amelynek alapító tagja volt Úny Község Önkormányzata
is. A Társulás a határon átnyúló területfejlesztési tevékenységek teljes körére kiterjedő együttműködést tűzte zászlójára,
kihatással a gazdasági, társadalmi kohézió elősegítésére és megerősítésére.

Itt a nyár, végre már,
Minden játék, minket vár.

Erdők, rétek, kirándulás,
pancsi, úszás, vízbeugrás.
Hinta, csúszda, homokozás,
lepkeűzés, ugrándozás!

Itt a nyár, eljött már,
jól használd ki, kiskomám!

Futkározás, fogócskázás,
ezer móka, víg kacagás.
Minden napunk boldog játék,
sok-sok emlék lesz ajándék.

Itt a nyár, játék vár,
szaladj, játszunk, gyere már!

Újra itt a nyár! Megérkezett a
pihenés, a nyaralás ideje. Hosszú volt
az út ősz óta, de sok élménnyel
lettünk gazdagabbak. Ilyenkor
érdemes visszagondolni, hogy mi
mindenben volt részünk:
A szeptemberben érkező óvodások
mostanra ügyes óvodások lettek! Az
óvodai élet aktív tagjává váltak.
Részt vettünk a településünk
rendezvényein, mint október 23. vagy
március 15. Az iskola által szervezett
Fussunk együtt Únyon!
futóversenyen óvodásaink szép
eredményeket értek el. A novemberi

Márton napi felvonulás szintén közös
rendezvényünk az iskolásokkal. Jó
érzés újra találkozni az egykori
társakkal ezeken az alkalmakon…
Az adventi időszakban a Művelődési
Házban szervezett gyertyagyújtáson
az óvodásaink néhány verssel és
dallal ajándékozták meg a szüleiket és
ismerősöket. A karácsonyi készülődés
alatt is jutott idő sütésre, mesére és
játékra.
Ebben az évben is volt farsangi
ünnepségünk, ahol a szülők is a
részesei lehettek a vidám
vetélkedőknek, a táncnak és velünk

együtt nézték meg a Pindúr Pandúr
színház vidám történetét.
Tavasszal újabb élményeket hozott a
Húsvét, s mint mindig a tojáskeresés
az udvaron nagy sikert aratott mind
az iskolások, mind az óvodások
körében.
A leendő óvodások számára
rendezett nyílt napon több család is
részt vett, s nagy örömünkre ők
májusban be is íratták gyermekeiket
az intézményünkbe. Így a következő
nevelési évben velük is bővül a
csoport, várhatóan nő a jelenlegi 14
fős csoportlétszám.

A tavasz a szívünkhöz közel álló jeles napok időszaka. Kezdődött az anyák napjával,
amikor a gyerekek nagyon lelkesen, szeretettel telve köszöntötték az anyukákat és
a nagymamákat. Ezen a májusi napon is, minden óvodás verssel és saját készítésű
ajándékkal köszöntötte az anyukáját.
Természetesen a gyereknap sem maradhatott el! Ez alkalomból ellátogattunk a
dorogi játszóházba, moziztunk az óvodában, ettünk hot-dogot, fagyit.
Nagyon boldogok voltunk, hogy az iskolásokkal elmenetünk a veresegyházi
Medveotthonba a Művelődési Házban pedig egy nagyon szórakoztató bohócos
műsort kacagtunk végig.
Az év csúcspontja talán mégis az apák napja volt, mert megvalósult és nagyon jól
sikerült. A közös reggeli és mese után, az apukák tíz próbát álltak ki a gyerekek
segítségével. Elmondhatom, hogy élményekben gazdag napot szereztünk a
gyerekeknek és az apukáknak egyaránt!
A 2017/2018-as nevelési évben több időt töltöttem az óvodásokkal, hiszen
egyedüli óvodapedagógusként vittem a csoportot. Ezért is volt nehéz az idei
ballagás.

Óvodai hírek
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Ahogy mondani szokás, az egyik szemem sírt, a másik nevetett. Sír, hiszen nagyon fáj a búcsú, nagyon fognak hiányozni
nekünk, de nevet is, mert tudom, milyen jól fel fogjátok találni magukat az iskola világában. Találkoznak a régi
barátokkal és szereznek majd újakat, valamint sok fontos dolgot tanulnak majd a tanító néniktől… és találkozunk majd a
közös programokon!
A fenti sorokba nem került bele minden élmény és esemény, de bízom benne, hogy a következő év is tartogat
számunkra élményeket, eseményeket, meglepetéseket.
Szeptemberben induló nevelési évben már Gabi nénivel fogom a gyerekek óvodai napjait színesebbé tenni!

Minden óvodásunknak és családjaiknak szép időben,
pihenésben és strandolásban gazdag nyarat kívánunk! A
ballagóknak jó iskolakezdést szeptemberre, a leendő
óvodásokat pedig szeretettel várjuk!

Mit kívánjak nyárra?

Homokvárhoz: kupacot,
horgászoknak: kukacot,

hegymászóknak: nagy hegyet,
hűs fagyihoz: friss tejet,
folyópartra: fát, nagyot,

vakációt - száz napot!

Iskolai hírek – 2. félév

A félévi értékelések kiosztása után a gyerekekkel már a
farsangi bálra készültünk. Télbúcsúztató versek, tréfás
énekek, nemzetiségi német tánc bemutatása után
következett a jelmezes felvonulás, majd pedig a vidám
mulatozás, eszem-iszom. Az idei évben is ötletes
jelmezekben vonultak fel diákjaink. Februárban
folytatódott az úszástanulás Csolnokon. Péntekenként, egy
tanévben kb.: 20 alkalommal látogatunk el az uszodába. A
gyerekek nagyon lelkesek, sokuk többféle úszásnemben is
ügyesen szeli a vizet.
Immáron hagyomány, hogy emlékműsorral készülünk
Nemzeti ünnepünkre. Idén a verses összeállítás mellett
zászlós, valamint esernyős tánccal kedveskedtek a
gyerekek a település lakóinak.

Március 27-én nagycsoportos óvodások látogattak el
iskolánkba, ahol betekintést kaptak a matematika óra
rejtelmeibe és egy technika órán vettek részt. Ügyesen,
fegyelmezetten dolgoztak együtt iskolás társaikkal. Jó
hangulatban telt a húsvéti kézműves foglalkozás az
óvodában, ahol aranyos nyuszikat készítettünk, majd pedig
tojásokat keresgéltek a gyerekek az ovi udvarán.

Április 11-én, a költészet napja alkalmából felelevenítettük
az őszi versíró versenyre készült alkotásokat. Iskolánk
tanulói közül, Pósfai Hanna 3. osztályos tanulónk a megyei
Versíró versenyen 3. helyezést ért el.

Május 9-én az édesanyákat, nagymamákat, dédiket
köszöntöttük versekkel, dalokkal, fuvola- és furulya

Iskolai hírek
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játékkal. Az ünnepi műsor után saját kezűleg készült
ajándékkal lepték meg a gyerekek anyukájukat,
nagymamájukat. Május 24-én Veresegyházára utaztunk,
ahol a Medveparkban tettünk látogatást az óvodásokkal és
a gyerekek szüleivel. A macik a nagy melegben elbújtak,
de a mézes fakanállal néhányukat elő tudtuk csalogatni. A
gyerekek vidáman játszottak a játszótéren és a park
területén kisvonattal is utaztunk. Május 25-én rendőrök
látogattak el intézményünkbe, akiknek a segítségével
felelevenítettük a kerékpáros közlekedés szabályait és
ügyességi pályán gyakorolhattak a gyerekek. Május 26-án
gyermeknapi rendezvényen vettünk részt Dágon.
Kézműves foglalkozás mellett kipróbálhatták a tanulók a
lézerharcot, szumó birkózást, volt lehetőség lovagolni és
ugrálóvárban játszani. Június 4-én a Nemzeti összetartozás
napján a trianoni békeszerződésről beszélgettünk
diákjainkkal. Május végén, június elején pedig sor került a
tanév végi felmérések megírására. Június 18-án
hivatalosan is lezárult a 2017/2018-as tanév. Két tanulónk
–Putz Annamária és Kreitner Luca – kitűnő tanulmányi
eredménnyel, 4 diákunk – Czakó Erik, Putz Sebestyén,
Pósfai Hanna és Czakó Hanna – jeles eredménnyel
végezett.

Az idei tanév is nagyon gyorsan elrepült. A gyerekek év
végére egy kissé elfáradtak. Nem csoda, hiszen sokat
dolgoztak az esztendő folyamán. A tananyag
elsajátítása mellett folyamatosan készültek egy-egy
ünnepre; verseket, énekeket, táncokat tanultak.
Néhányan kipróbálták magukat rajz-, meseíró-, versíró
versenyen vagy sporteseményen. Nagyon büszkék
vagyunk diákjainkra! Szorgalmasak, lelkesek, aktívak,
aranyosak, őszinték. Öröm velük foglalkozni! Minden
évben igyekszünk új ismereteket átadni nekik és
reménykedünk, hogy majdan megtalálják a helyüket a
nagybetűs életben! Természetesen a szülők

támogatása nélkül nekünk is sokkal nehezebb dolgunk
lenne. Ezúton szeretném megköszönni a sok
segítséget, „háttérmunkát” minden kedves szülőnek,
valamint a település lakóinak! Az elektronikai
hulladékgyűjtésből befolyó összeg iskolára eső
részéből futóversenyre érmeket, valamint
jutalomkönyveket vásároltunk. Az idei tanévben a
hátsó tantermünkre is ajtóbehúzó került, Lőrinc János
jóvoltából, köszönet érte! Köszönjük Úny Község
Önkormányzatának is az egész évben nyújtott támogató
segítségét!

Mészely József: Várom már a vakációt

Várom már a vakációt,
hogy úsztassak papírhajót,

eregessek sárkányokat,
szél útjain csavargókat.

Másszak fára, dombra, hegyre,
utazhassak a tengerre:

fogjak rákot s fürge halat,
hűs árnyékú fűzek alatt.

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete II. negyedéves ülései

1. ülés: 2018. május 02.

Napirend:
1.) Határozathozatal az R11 út tervezett nyomvonalai-
val kapcsolatban
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
2.) Döntés pályázat benyújtásáról a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 3. melléklet II. 2. pont a), b) és c) pontok sze-
rint meghirdetett, önkormányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatásról szóló Pályázati Kiírásra
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
3.) Döntés támogatás kiegészítő kérelemről az Úny csa-
padékvíz elvezetés fejlesztése című TOP 2.1.3-15-KO1-
2016-00001 azonosító számú (Kossuth Lajos utcai árok)
projekthez

Előterjesztő: Pósfai József polgármester
4.) Egyebek

2. ülés: 2018. május 28.

Napirend:
1.) Dorog Város Rendőrkapitánysága helyi körzeti
megbízottjának beszámolója Úny Község 2017. évi
közbiztonsági helyzetéről
Előadó: Málnás Zsolt rendőralezredes osztályvezető
2.) Az Esztergomi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság be-
számolója
Előadó: Molnár Pál tű. alezredes EHTP Parancsnok
3.) Tájékoztató a Járási Hivatal munkájáról
Előadó: Balázsné Vereckei Valéria Hatósági Osztályvez.

Testületi Tallózó
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4.) A Dorog Térségi Családsegítő és Gyermekjóléti
Szolgálat elmúlt éves tevékenységének értékelése
Előadó: Tóth Krisztián intézményvezető
5.) A Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat
Únyi Telephelyén, 2017. évben végzett szakmai munka
értékelése
Előadó: Újbányi Tiborné SZASZ Intézményvezető
6.) Beszámoló a jegyzői gyámhatósági tevékenységről
Előadó: Héder János jegyző
7.) A 2017. évi költségvetés módosítása
Előadó: Pósfai József polgármester
Úny Község Képviselő-testülete 2017. évi zár számadási
rendeletének a megalkotása

Előadó: Pósfai József polgármester
8.) Beszámoló a belső és külső ellenőrzési jelentések
megállapításairól
Előadó: Héder János jegyző
9.) A Központi Háziorvosi Ügyeleti Szolgálat óradíj
emelése
Előadó: Pósfai József polgármester
10.) „Úny település csapadékvíz-elvezetésének fejlesz-
tése” közbeszerzési ajánlatok bírálata
Előadó: Pósfai József polgármester
11.) Egyebek

Egy aláírásgyűjtés margórája
Immár 15 éve napirenden van az Esztergomot
M1-gyel összekötő út megépítése. Most jutott a
beruházás előkészítése abba a stádiumba, hogy
belátható időn belül meg is valósulhat, ugyanis
kormányrendelettel kiemelt jelentőségű
projektté minősítették.
Az R11 gyorsút tervezése az elmúlt év végén új-
ra elkezdődött. A hozzá kötődő únyi elkerülő út
új eleme a Műszaki tanulmánytervnek, ami az
előző variációknak nem volt része. A 2018. má-
jus 2-án megtartott lakossági tájékoztatón a
tervező cég képviselője arról próbált meggyőzni,
hogy nem kell ide elkerülő út, helyette azt java-
solta, hogy a Béke és a Bercsényi utcák kerül-
jenek felújításra. Ezen a Fórumon is elmond-
tam, hogy ha a Bercsényi utcát szabványos mé-
retűre átépítik szinte az utca felét le kell bonta-
ni. Elhangzott a Tervező részéről az is, hogy ha
túlzott igényekkel állunk elő, akkor biztos nem
lesz elkerülő út Únyon. Az R11 út már szinte
biztos, hogy meg fog épülni. Nagy érvágás lenne
Únynak, ha vele párhuzamosan az únyi elkerülő
út nem épülne meg.
Meggyőződésem, hogy az R11 gyorsút jót fog
tenni Úny községnek, míg a tervezett elkerülő út
egyenesen érdeke. Nekem a település általános
érdekeit kell képviselnem, ezért kérem
megfontolni, hogy mi ellen, vagy mi mellett
gyűjtenek aláírásokat.
Számomra a logikus az, ha türelemmel kivárjuk
az R11 gyorsút és az elkerülő út kiviteli
tervének az elkészültét. Szerény véleményem
szerint a Műszaki tanulmánytervben lévő
elkerülő út megépülése azon túlmenően, hogy
mentesítené a Béke és a Bercsényi utcákat,
valamint a Petőfi teret az átmenő forgalom alól,
komoly fejlesztési lehetőségeket is jelentene a
Béke utca végén és a Fenyves utca elején. Az
elkerülő út - Béke u. - Fenyves u.
csomópontnak elég hosszú kivezető szakaszai
lesznek a meglévő utcákban is. Számításaim

szerint az átépítés részét fogják képezni a
szabvány szerinti buszmegállók és a
keresztezést megközelítő járdaszakaszok,
gyalogátkelők.
Ténykérdés, hogy az R11 gyors út megépülte
Úny község jelenleg is meglévő útjain csak mi-
nimális forgalomnövekedéssel fog járni, viszont
az elkerülő út teljes mértékben mentesítené a
Dág és Máriahalom felől Tinnye felé és a vissza-
felé irányuló forgalom alól a községet. Megjegy-
zem, hogy egyébként a Bercsényi utca járdával
nem rendelkező szakasza a legbalesetveszélye-
sebb útszakasz Únyon.
Szabadjon emlékeztetnem, hogy az előző
tervezés folyamán az Úny község déli
határvonala alatt tervezett nyomvonal már
egyszer elvetésre került a Fenyves utca
lakossága és Máriahalom község részéről.
A kért, Úny belterületét Délről teljesen elkerülő
út érintené Máriahalom község közigazgatási
területét, ami újabb egyeztetéseket vonna maga
után, és kevés az esély arra, hogy Máriahalom
rábólintana egy új nyomvonalra.
Úgy gondolom a remélt nyomvonal nem hozná
meg azt az eredményt, amit az aláírást gyűjtők
esetlegesen remélnek tőle, ugyanis nagy
valószínűséggel ~3 km-t (számításaim szerint
ennyivel lenne hosszabb az elkerülő út) nem
fognak kerülni a Dág felől érkezők, hanem a
mostani útvonalon haladnának tovább Tinnye
felé. Maximum a teherautó forgalmat lehetne
kitiltani, mint átmenő forgalmat. Ennek
következtében a Fenyves utca utak gyűrűjébe
kerülne, ami egyáltalán nem csökkentené a
zajhatást, sőt az ott elhaladó autók kipufogó
gáza hosszabb távon szennyezné a környezetet
és ezáltal az utca levegőjét.
Az eddigi tervekben szereplő elkerülő út nyom-
vonala belterületi ingatlanokat minimális szám-
ban érint. Ha az ingatlantulajdonosok számát
összevetjük az összlakosság számával, akkor



ÚNYI ÚJSÁG

6

megállapítható, hogy az érintettek száma 1-2 %
között lehet.
A Beruházó új (kért) nyomvonalról való
döntésében igen fontos szempont lesz, hogy a
kért módosítás következtében a több, mint
kétszeres úthossz hasonló arányú
költségnövekedést is eredményezne, ami ugye
szintén nem nekünk kedvez. Tudtommal a teljes
projekt tekintetében már így is lényegesen túl
lépték az előzetesen jóváhagyott 90 milliárd Ft-
os keretet.

Ha a belterületet elkerülő út természetkárosító
hatást vizsgáljuk, akkor egyértelműen
megállapíthatjuk, hogy minimum kétszer
akkora terület kerül ki a mezőgazdasági
művelés alól és válik aszfalttengerré. Ráadásul
mezőgazdasági szempontból a község közel
legértékesebb szántóit érintené az elkerülő út.
Egy biztos Úny községnek fontos lenne az
elkerülő út és egyáltalán nem biztos, hogy a
jelenleg ismert nyomvonal a rossz megoldás.

Tisztelettel: Pósfai József polgármester

Legyünk igényesek a környezetünkre

Önkormányzatunk jelenleg nem tud annyi közmunkást fog-
lalkoztatni, amennyit szeretne. Előreláthatólag ez az álla-
pot a közeljövőben nem fog javulni. Sajnos ez pedig azzal
jár, hogy nem tudjuk úgy rendben tartani a közterületeinket
ahogy szeretnénk.
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy segítsenek ebben és
amennyire a lehetőségeik engedik tartsák rendben az
ingatlanjaikkal határos közterületeket. Gondolunk a
csapadékvíz elvezető árkokra, patakmederre, járdákra
(ahol van) útpadkára stb.
Mindenféle rossz szándék nélkül, csak annak igazolásául,
hogy a kérésem nem ördögtől való engedjenek meg két
idézetet Úny Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a helyi környezet védelméről, a település
tisztaságáról, valamint az avar és kerti hulladék égetésére
vonatkozó szabályokról szóló 3/2015. (III. 27.)
önkormányzati rendeletéből:
„2. § (1) Az ingatlan tulajdonosának az önkormányzati
tulajdonú közterületek tisztántartásával, a
zöldfelület ápolásával kapcsolatos feladatai:
a) Az ingatlan előtti járdának, járda hiányában egy méter
széles területsávnak, a járda melletti
zöldfelületének a gondozása, tisztántartása, szemét- és
gyommentesítése, burkolt területeken a hó eltakarítása és

sikosságmentesítése. Ha az ingatlannak két közúttal is
érintkezése van, a fenti
feladatok mindkét irányra vonatkoznak.
b) Az ingatlan melletti nyílt ároknak és műtárgyainak
tisztántartása, gyommentesítése.
c) A járda és úttest fölé benyúló ágak, bokrok megfelelő
visszametszését elvégezzék.
d) Az ingatlantulajdonos az önkormányzati tulajdonú
közterületek tisztántartása során keletkezett,
arra alkalmas hulladékot lehetőleg a saját
komposztálójában köteles komposztálni.
3) A két szomszédos terület, épület közötti – kiépített úttal,
járdával ellátott vagy anélküli –
közforgalmi területsáv vagy átjáró esetében a
tisztántartási kötelezettség a tulajdonosok között felefele
arányban oszlik meg.”
„3. § (1) A közterületen lévő árkok, nyitott csatornák,
folyókák, átereszek tisztántartása, a
csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az
ingatlan előtti szakaszra terjedően – az
ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának
kötelessége.”
Bízva a tisztelt lakosság pozitív hozzáállásában, és a jó
szándékom igazolásául a lehetséges szankciókat
(büntetések mértékét) nem idézem.

Tisztelettel: Pósfai József polgármester

Értesítés
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy a Kossuth Lajos utca csapadékvíz elvezető árkainak a felújítá-
sa a jelenlegi ismereteink szerint 2018. július 16-án megkezdődik.
Előre is elnézést kérve az esetleges kényelmetlenségekért, kérjük a megértő együttműködésüket.
Az érintett lakosságot külön    levélben tájékoztatjuk a részletekről.

Házasságot kötött a közelmúltban:
Duntzendorfer István és Gál Timea Zsuzsanna Kivánunk minden jót a közös élet folytatásához.

A közelmúltban született: Kiss Attila és Konyári Zsanett gyermeke Kiss Kevin Attila
Gratulálunk, és kívánunk a gyermeknek egészséges, boldog életet, a szülőknek pedig sok örömet és erőt,
egészséget gyermekük felneveléséhez

Anyakonyvi hírek


