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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

A koronavírus járvány és az életünk
Sajnálatos módon a vírus kis településünket is elérte, és sok helyi lakosnak okozott
már komoly egészségügyi megpróbáltatásokat. A Húsvét ünneplésének a lehetősége
ezért az elmúlt évihez viszonyítva semmivel sem javult. A lakosság érdekeit
messzemenően szem előtt tartva Magyarország Kormánya - az Operatív Törzs
javaslatára – a magas átfertőzöttségre tekintettel a veszélyhelyzetet, illetve az eddig
meghozott védelmi intézkedéseket 2021. április 8. napjáig fenntartja (a védelmi
intézkedések meghosszabbításáról szóló 143/2021. (III. 27.) Kormány rendelet).
A kijárási korlátozás továbbra is érvényben van. A lakóhely, a tartózkodási hely,
illetve a magánlakás elhagyására csak a legszükségessebb esetekben tanácsolt. A
lakóhelyen kívüli zárt térben (pl üzletek) és közterületen is kötelező az orrot és az
arcot eltakaró maszk használata. Ennek ellenőrzése a Rendőrség feladata. A
tettenért szabálysértőket súlyosan büntetik.
Este 8 óra és reggel 5 óra között kijárási tilalom van érvényben. Célszerű más
emberekkel a szociális érintkezést – a közös háztartásban élők kivételével – a
lehető legkisebb mértékűre korlátozni, és a másik embertől lehetőség szerint
legalább 1,5 méter távolságot tartani.
Jelenleg is érvényben van az az intézkedés, hogy ha valaki karanténba kerül, vagy
egyéb okból nem kívánja elhagyni az otthonát, és nincs olyan közeli hozzátartozója,
aki az ellátásáról gondoskodni tudna, és erről az önkormányzatot tájékoztatja,
az ellátásáról való gondoskodás megszervezése a települési önkormányzat
polgármesterének a feladata.
Ez ügyben bejelentés tehető munkaidőben a Szociális Alapellátó Szolgálat Únyi
Telephelyén, telefonon a +36-33-489-026, és mobilon a +36-30-833-5039 számon,
illetve a falugondnoknál a +36-30-640-7013 telefonszámon.
Az igazoltan koronavírussal fertőzött helyi lakosokról sajnos nem kapunk értesítést,

ezért ilyen nyilvántartással nem rendelkezünk.
A nyitás, a korlátozások enyhítése a jelenleg érvényben lévő intézkedések szerint attól függ, hogy az oltottak száma
országosan mikor éri el a 2,5 millió főt. Amennyiben sikerült ezt a számot elérni, akkor a következő enyhítések
autómatikusan életbe lépnek (Lásd: A védelmi intézkedések lépcsőzetes feloldásának első fokozatáról szóló 144/2021. (III.
27.) Korm. Rendelet):
- a kijárási tilalom kezdete este 10 órára módosul, a vége
változatlanul hajnali 5 óra;
- valamennyi bolt kinyithat, de biztosítani kell, hogy 10
négyzetméterenként csak egy vásárló tartózkodhasson
bent;

- az üzletek hajnali 5 órától este fél 10-ig lehetnek nyitva;
- a szolgáltatások a március 8-tól bevezetett szigorítások
előtti szabályok szerint működhetnek;
- a jelenlegi tervek szerint az óvodák és az iskolák április
19-én nyitnak ki.

A rendkívüli szünet, illetve az online oktatás ideje alatt szükség esetén a szülői felügyeletet az intézmény köteles
biztosítani. Szülői igény esetén a gyermekétkeztetést az önkormányzat köteles biztosítani, az étel otthoni
elfogyasztásával.
Állami és jegyzői intézkedésre a helyi Önkormányzati Hivatalban a személyes ügyfélfogadás szünetel. Személyesen
megjelenve csak előzetes egyeztetés után, halaszthatatlan esetben szabad ügyet intézni. Ügyintézést elsősorban az E-
Önkormányzat portálon keresztül (https://ohp-20.asp.lgov.hu), e-mailben, illetve telefonon lehet kezdeményezni.
A rendkívüli helyzet időtartama alatt az alábbi elérhetőségek munkaidő alatt, folyamatosan működnek:
Hivatali ügyintézés: Telefonon: +36-33-508-800, +36-33-489-112; e-mailen: ado@uny.hu, penzugy@uny.hu
Héder János jegyző elérhetőségei: Mobil: +36-20-423-8082, e-mail: jegyzo@mariahalom.hu
Önkormányzati ügyintézés:
Pósfai József polgármester elérhetőségei: Telefon: +36-33-508-800, e-mail: polgarmester@uny.hu
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A koronavírus helyzetről hiteles, naprakész tájékoztatást a Magyarország Kormánya által működtetett
https://koronavirus.gov.hu oldal nyújt.
Sajnos községünkben is tombol a járvány, ma már nehezen követhető, hogy ki az aki fertőz, illetve ki az aki
fertőzhet. Azt tapasztaljuk, hogy egyre fegyelmezetlenebbek az emberek, semmibe veszik a karantén előírásait.
Szerencsés ember, akinél enyhe tünetekkel zajlik le a koronavírus-fertőzés, de sajnos sok esetben életeket követel.
Ez lebegjen mindenkinek a szeme előtt, aki semmibe veszi a karantén előírásait. Tisztelettel kérek minden kedves
Únyon élőt, hogy amennyire csak lehet korlátozzák az embertársaikkal való érintkezést, találkozást ezen a nagy
ünnepen is. Vigyázzunk egymásra, egymás életére!

Tisztelettel: Pósfai József polgármester

„Szégyent vallottak a bölcsek, megrettentek, zavarba jöttek.
Mit is ér a bölcsességük, ha megvetették az Úr igéjét?!” (Jeremiás 8,9)

HÚSVÉTVASÁRNAP
Sosem fogod megérteni a kereszt üzenetét, vagy elfogadni a megváltás ajándékát, mely a kereszt által lett
elérhető, míg térdre nem borulsz a kereszt előtt, és el nem fogadod Jézus Krisztust Megváltódnak.
Egyszer egy híres prédikátor Olaszországban utazgatott. Egy barátja ajánlotta neki, hogy menjen el egy
bizonyos faluba, ahol egy Krisztus keresztre feszítését ábrázoló festmény található. „Milyen az a
festmény?” – érdeklődött a barátjától.
”Ne foglalkozz vele, hogy milyen! – mondta a barátja. – Nézd meg magad! Kérlek, ígérd meg, hogy
elmégy!” „Elmegyek” – ígérte. Elment a kis faluba, és ellátogatott a kápolnába, ahol a festmény volt. Az
idős gondnok megkérdezte: „A festmény miatt jött, ugye?” „Igen, azért” – felelte. „Akkor kövessen!” –
mondta a gondnok. A nagy igehirdető nem volt felkészülve a látványra. Egy gyönyörű mesterműre
számított, de a festmény torznak, aránytalannak, értelmetlennek tűnt. „Nem értem ezt a festményt” –
jegyezte meg. „Jöjjön közelebb!” – bíztatta a gondnok. Közelebb lépett. „Hajoljon le!” – mondta az öreg.
Megtette. Végül letérdelt a kereszt lábához, és felnézve meglátta a festmény erejét és szépségét, és
könnyekre fakadt.
Csak akkor fog a kereszt üzenete átformálni, ha félreteszed büszkeségedet, előzetes elképzeléseidet,
intellektuális megközelítésedet, és megalázod magad. „Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan
azoknak, akik elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk Istennek ereje” (1Korintus 1,18).

Istentől megáldott, kegyelmekben gazdag húsvétot kívánok a község minden lakójának!
Rajk János atya

A REFORMÁTUS EGYHÁZ HÚSVÉTI ÜZENETE
Ő ÉL

Mivel ember által van a halál, ember által van a halottak feltámadása is. Mert ahogyan Ádámban mindnyájan
meghalnak, úgy Krisztusban is mindnyájan életre kelnek. (1 Kor 15,21-22)

A feleségem mutatott nekem egy gyászjelentést, amit egy barátnője küldött neki. Megdöbbentően rövid volt: Rajta volt
az elhunyt férfi neve, hogy hol lakott, majd annyi: „Meghalt.” Egyetlen szó egy 65 évig tartó élet lezárásaként.
Először úgy éreztem, egy ilyen rövid gyászjelentés minden együttérzést nélkülöz. De lehet, hogy más is közrejátszott:
nem volt pénz hosszabb hirdetésre vagy nem voltak már élő családtagok, akik ismerték az elhunytat. Aztán Jézus 2000
évvel ezelőtti halálára gondoltam. Letartóztatták, kihallgatták, mint egy bűnözőt, bűnösnek találták, megkínozták, és
megalázó kereszthalált szenvedett. És ha a nagypéntek utáni napokban valaki megkérdezte volna, mi történt Jézussal, a
válasz talán annyi lett volna: „Meghalt.”
Jézusig a halál volt az élet utolsó fejezete, a történet vége. De Jézus mindent megváltoztatott, amikor húsvét
vasárnapján feltámadt a halálból. Ahogy Pál írja: „az élet Lelkének törvénye megszabadított téged Krisztus Jézusban a
bűn és halál törvényétől” (Róm 8,2). Krisztusnál a végső szó, ő él! És mert ő él, örök életet kínál mindazoknak, akik
hisznek benne, és követik őt.
Azoknál, akik Krisztusban hisznek, a halál nem az utolsó szó.

(A CSENDES PERCEK NYOMÁN)

Katolikus egyház rovata

Református egyház rovata
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A Zsinat Elnökségi Tanácsának március 26-i határozata
„A vírushelyzet alakulására, a kormányzati intézkedésekre és az egymás iránti felelősségre tekintettel egyházunk
alkotmánya 173.§ (1). felhatalmazása alapján a következő Elnökségi Tanácsi határozatot hozzuk.
Fájdalommal kellett meghoznunk azt a döntést, hogy továbbra is szüneteljen minden személyes jelenléttel járó
gyülekezeti alkalom és összejövetel, hiszen református keresztyén hitünk lényegéhez tartozik a közösség személyes
megélése. Ezt a személyes találkozást is ellehetetlenítette a vírus, és életveszély forrásává tette. Ennek terhét kell most
elhordoznunk. A halálon is győztes Jézus Krisztushoz fohászkodunk énekünk szavával: Védelmezzed a te kicsiny
bárkádat! Benned bízik a te küzdő egyházad, Te szent véred érette kiontottad: Elmerülni ne hagyd, ha megváltottad! (RÉ
381:6)
Szeretettel felhívjuk gyülekezeti tagjaink figyelmét televíziós istentiszteleti közvetítéseinkre. Nagypénteken a Duna
Televízión 10 órától követhetik a Debrecen-Nagytemplomi Református Gyülekezet istentiszteletét. A feltámadás
ünnepén, húsvétvasárnap pedig 9 órától a Duna World csatornán kapcsolódhatnak be úrvacsorás református
istentisztelet közvetítésébe.
A nyitás lehetséges időpontjáról a járványhelyzet alakulását és a kormányzati intézkedéseket figyelembe véve fogunk
majd döntést hozni.
Az imádság erejével állunk mindazok mellett, akiket súlyosan érint a járványhelyzet!
A mielőbbi viszontlátás reményében, Istenünk békét hozó szavainak erejével felvértezve hoztuk meg határozatunkat: Ne
félj, mert én veled vagyok! (Ézsaiás 43,5)”

Legyen áldott húsvéti ünnepünk, a rendkívüli helyzet ellenére még inkább: magasztalásban, hálaadásban, bűnbánatban,
másokért mondott közbenjáró könyörgésben!

Boross Géza lelkipásztor

Óvodánk….
Decemberben, amikor előző cikkünk jelent meg itt az Únyi Újság hasábjain azt gondoltuk, hogy tavaszra csak rossz álom
lesz az egész, a vírus már a múlt…Sajnos, most márciusban amikor ezek a sorok születnek, óvodánk ismét zárva tart a
vírushelyzet miatt 2021.03.-2021.04.07-ig rendkívüli szünet van.
Néhány gondolatban szeretném itt mégis bemutatni a zárás előtt óvodás napjainkat – nem titkolt azon szándékkal-, hogy a
gyerekekről szóló hírek/képek melegséggel töltik el a szívünket és erre most ismét fokozottan nagy szükség van.
Fő feladatunk ezekben a nehéz időszakban az érzelmi biztonság megteremtése, derűs, vidám, szeretetteljes légkör
biztosítása gyermekeink számára, akiknek szintén nagyon nehéz év van a hátuk mögött, akárcsak a felnőtteknek.
Hitvallásunk még nagyobb hangsúlyt kapott az elmúlt időszakban: „Itt minden érted van, érezd jól magad!” -e mottó
szellemében szerveztük napjainkat az oviban. A gyermekek érdeklődésére, kíváncsiságára építve igyekeztünk változatos
tevékenységekben gazdag napokat szervezni, ahol együtt még több élményt szerezhetünk, vidáman tölthetjük el ovis
napjainkat. Nagy hangsúlyt fektettünk a mozgásra, hiszen óvodánkban a lányok-fiúk aránya erősen a fiúk felé tolódott,
jelenleg 18 gyermek jár az oviba: 3 lány-15 fiú. A fiúk hatalmas mozgásigényét figyelembe véve: rengeteg olyan játékot,
tevékenységet szervezünk, amiben mozoghatnak, futhatnak. Tornáztunk például a „medvék hetén”, mackókkal, bújtunk,
másztunk, mint a medvék. Sokat labdázunk, mozgunk zenére, hiszen a minden napi testnevelés megalapozza azt az
igényt, hogy mozogni jó, minden fejlődés alapja a mozgás, sőt közben fejlődik idegrendszerük is. Reggeli előtt
mindennap tornával kezdjük napjainkat az oviban. Tevékenységeinket egy hétre egy téma köré szervezzük, így jobban
van lehetőségünk elmélyülni egy-egy témában, több irányból megismerni azt.

Óvodai hírek
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Ilyen hetünk volt például a „farsangi hét”, ahol együtt farsangi fánkot sütöttünk, a gyerekek mindent maguk csinálhattak:
keverték a tésztát, kenték a tepsit, mérték a hozzávalókat, majd az elkészült finom fánkot együtt elfogyasztottuk. Farsangi
bulit is szerveztünk /sajnos csak zártkörűen/, egy igazán vidám délelőttöt töltöttünk együtt: mindenki jelmezbe öltözött,
táncoltunk, versenyjátékokat játszottunk, lufiztunk, zsákbamacskát kaptak, rengeteg közös élménnyel gazdagodtunk.
A mostani zárás előtt témánk a „télkergetés-tavaszvárás” volt, a nagyobb fiúk segítségével igyekeztünk kivenni részünket
Úny szépítésében, a közösségért végzett munkában, együtt összeszedtük az orvosi rendelő és az ovi udvarán az ősszel
lehullott faleveleket. A gyerekek kitartóan és lelkesen dolgoztak, közel 50 zsákot töltöttünk meg falevéllel. Készítettünk
„Tél Jancsit” /egy szalmabáb/, akit elégettünk, majd a biztos eredmény reményében a patakba dobtunk, közben

hangszerekkel hatalmas zajt csapva mondogattuk: „Jöjjön a
tavasz, menjen a tél!” A fiúk verssel és ajándékkal
köszöntötték a csoportunkba járó 3 kislányt és az
anyukájukat március 5-én, mivel sajnos 8-án a Nőnapot
már nem tölthettük együtt az oviban.
Egy gondolattal zárjuk az ovinkról szóló írásunkat,
Janikovszky Éva gondolatával, aminek tükrében fogjuk
szervezni gyermekeink napjait az óvodában, ha ismét
visszatérünk, hiszen ŐK MA GYERRKEK és mi
igyekszünk mindent biztosítani, hogy boldog és tartalmas
napjaink legyenek az oviban:

„Visszahozhatatlanok és megismételhetetlenek a
gyermekkor napjai, hetei, hónapjai.

Téglák ezek, amelyekből és amelyekre a felnőtt élet
felépül.

Ha sok tégla hiányzik, labilis lesz az építmény.”
Mindenkinek jó egészséget! Vigyázzunk magunkra,

egymásra! Óvoda Dolgozói

Január 4-én nagy örömmel ültünk be az iskolapadba. Egy hónap digitális oktatás után ismét megtelt az
intézmény gyerekzsivajjal. Új év kezdődött, új tervekkel, de sajnos hétről hétre megint egyre rosszabb hírek
érkeztek a járványhelyzetről. Az iskolában minden óvintézkedést megtettünk: a gyerekek fegyelmezetten
viselték, hogy maszkot kell hordaniuk a közösségi tereken, a kézfertőtlenítőt sem mulasztották el használni.
Ezek a műveletek már automatikusan beépültek a hétköznapjainkba.

Január 22-én lezárult az első félév, tanulóink megkapták jól megérdemelt bizonyítványaikat.
Nagyon vártuk a februárt, tervezgettük a farsangi bált. Álarcokat készítettünk, ki-ki a saját elképzelése

szerint. A gyerekek még egymás előtt is titkolták, hogy milyen jelmezbe bújnak majd. Sajnos ez sem
valósulhatott meg, mert még zárt ajtók mögött sem tarthattuk meg a farsangi mulatságot.

Nagyon vártuk a tavaszt, programokat tervezgettünk. Mondtuk a gyerekeknek, ha már a járványhelyzet
engedi, csapunk egy óriási bulit az udvaron, ahova a szülőket is meghívjuk. Ez csak terv, de jó lenne egy szép
napon arra ébredni:
- hogy vége a pandémiának, nincs mitől rettegni
többé,
- hogy ismét lehet önfeledten játszani anélkül, hogy
távolságot kell tartanunk egymástól,
- hogy ismét rajthoz állhassunk a „Fussunk együtt
Únyon” futóversenyen,
- hogy péntekenként uszodába mehessünk,
- hogy Márton napon felvonulhassunk a magunk
készítette kis lámpásokkal,
- hogy énekelve és kicsit megszeppenve várhassuk a
Mikulást,
- hogy együtt süthessünk mézeskalácsot az Idősek
otthonában,
- hogy előadhassuk karácsonyi műsorunkat a
Kultúrotthon színpadán,

- hogy végre megint jelmezbe bújhassunk a farsangi
bálon,
- hogy március 15-én együtt szavalhassuk a
Nemzeti dalt,
- hogy ismét megtarthassuk a szülinapokat anya
sütötte finom tortával,
- hogy megkereshessük a fűben elrejtett
csokitojásokat,
- hogy megint elmehessünk egész napos
kirándulásra, ahonnan mindig fáradtan és kicsit
maszatosan, de élményekkel tértünk haza,
- hogy együtt köszönthessük Anyák napján az
édesanyákat, nagymamákat és dédmamákat, akik
könnyes szemmel nézik műsorunkat, amire nagy
szeretettel készültünk.

Hogy… Még sokáig sorolhatnánk, mi mindent szeretnénk! Egy év alatt sajnos ennyi közös élmény maradt ki
az életünkből.

Kedves Szülők!
Mindenkinek köszönjük az áldozatos munkát.

Iskolai hírek
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Kedves Gyerekek!
Itt van a jól megérdemelt tavaszi szünet! Pihenjétek ki magatokat, játszatok sokat a szabadban, várjátok a
húsvéti nyuszit.
Vigyázzatok magatokra, reméljük hamarosan iskolapadba ülhetünk, és a sok élményt, amitől megfosztott a
járvány, pótolni tudjuk a beígért Suli-bulival.

Iskolánk egyik tanulójának rajzával, és egy kis versikével kívánunk mindenkinek
Áldott húsvéti ünnepeket!

Adjon a jó Isten
Boldog ünnepeket!
Mindenféle jókkal
Lásson el titeket.

Az öreg nagyapám
Ily köszöntőt hagyott,
Örvendjetek vígan,
Jézus feltámadott.
Öröm ez tinéktet,

Énnekem és másnak,
De én is örülök

A hímes tojásnak.
Adjanak hát nékem
Néhány piros tojást

Hogy jó kedvvel menjek
Az utamra tovább.

/Népköltés/

Jó egészséget, vigyázzanak magukra!
Az iskola dolgozói

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete I. negyedéves ülései

Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületes tekintettel a veszélyhelyzet előírásaira a I. negyedévben
nem tartott ülést.

Tallózás az I. negyedév polgármesteri határozatai között
Pályázat benyújtása a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 3.5.
pontja szerinti pályázati kiírás alapján
A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.)
Kormányrendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel – a képviselő-testület hatáskörében eljárva, a képviselő-
testület tagjainak véleményét figyelembe véve – az alábbi döntést hozom:
Úny Község Önkormányzata pályázatot nyújt be a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi
XC. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 3. melléklet 3.5. pont c) alpontja szerint meghirdetett, önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések támogatásról szóló Pályázati Kiírásra.
A pályázat célja Úny, Béke út egy szakaszán (únyi 57/5, 57/7, 57/8 hrsz-ok) a meglévő járda felújítása /c) pont/.
A felújítás teljes beruházási költsége bruttó: 23.511.967 Ft, azaz huszonhárommillió-ötszáztizenegyezer-
kilencszázhatvanhét Ft.
Igényelt támogatás összege: 19.985.172 Ft azaz tizenkilencmillió-kilencszáznyolcvanötezer-egyszázhetvenkettő Ft
A vállalt önerő bruttó: 3 526 795 Ft, azaz hárommillió-ötszázhuszonhatezer-hétszázkilencvenöt Ft.
Az önerő biztosítására Úny község 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021. (II. 25.) önkormányzati rendeletének az
általános tartalékja nyújt fedezetet.
„Úny Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása a VP-6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázathoz
kapcsolódóan” című Kivitelezési szerződés közös megegyezéssel történő megszüntetésének a kezdeményezése

Testületi Tallózó
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A katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §
(4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Kormányrendelettel
kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel – a képviselő-testület hatáskörében eljárva, a képviselő-testület tagjainak
véleményét figyelembe véve – az alábbi döntést hozom:
Úny Község Önkormányzata (továbbiakban: Megrendelő) nevében eljárva az Únyon 2020. szeptember 14-én kelt, „Úny
Község Önkormányzatának szennyvízkezelési beruházása a VP-6-7.2.1.2-16. azonosítószámú pályázathoz kapcsolódóan”
című Kivitelezési szerződést (továbbiakban Szerződés) közös megegyezéssel történő megszüntetését kezdeményezem.

Indokolás
Kivitelező olyan mértékű műszaki tartalom módosítást kezdeményezett, ami Megrendelő szerint veszélyezteti a megítélt
támogatás Támogatói okirat szerinti igénybevételét. Továbbá Megrendelő meglátása szerint az ilyen mértékű műszaki
tartalom módosítás új közbeszerzési eljárás lefolytatását tenné szükségessé.
A Kivitelező által kezdeményezett műszaki tartalom módosítás szükségessége kérdésében Felek között nincs egyetértés.
Felek egyéb, műszaki-megvalósítási kérdésekben sem értenek egyet, mint például a kivitelezési tervdokumentáció
elkészítésének szükségessége, a meglévő tervdokumentáció megfelelősége, avagy nem megfelelősége. Továbbá
sajnálatos módon a Felek közötti bizalmi viszony is megromlott a Szerződés teljesítése során, mely a kivitelezési munkák
előrehaladását, a Szerződés teljesítését nem segíti.
Fentiekre tekintettel kezdeményezem, hogy Felek a fentnevezett Szerződésüket közös megegyezéssel szűntessék meg.
A szerződésbontás margójára
Az „Egyedi szennyvíztisztító kisberendezések telepítése Úny községben” program Kivitelezési szerződésének a
felbontása azért vált szükségessé, mert a Kivitelező-jelölt olyan műszaki tartalommal, mint amire a pályázati
dokumentáció készült, illetve amire a közbeszerzés során az ajánlatát tette, nem volt hajlandó megépíteni a
berendezéseket. Konkrétan a szivárogtató alagutak helyett minden ingatlanon szivárogtató mezőt akart építeni. Ehhez a
változtatáshoz az ingatlantulajdonosok közül kevesen járultak hozzá, minek következtében a Kivitelező mondvacsinált
indokokat keresett a program meg nem valósíthatóságát illetően. Pl a Béke úton először 4 db ingatlanon nem tudták
vállalni kivitelezési munkálatait, de a végén már 10 db volt ezen ingatlanok száma.
Sajnos a Kivitelezési szerződés felbontása azzal jár, hogy új közbeszerzési eljárást kell lefolytatni, minek következtében a
kivitelezési munkálatok megkezdése tolódik. Nagy valószínűséggel csak a második félévben tud megvalósulni a
beruházás.
Megértem a negatív lakossági reakciókat, de higgyék el, hogy engem is mélységesen felháborított ez a kivitelezői
magatartás, viszont meggyőződésem, hogy az Önkormányzat és az érintett lakosság érdekében cselekedtem, amikor a
szerződés felbontása mellett döntöttem.

Szelektáljuk a szemetet!
Többen kifogásolják, hogy a Községháza udvarán elhelyezett szelektív üveghulladék gyűjtő edény
csak munkaidőben hozzáférhető. Ennek oka a közterületen elhelyezett üveggyűjtő konténerek
idejében szerzett negatív tapasztalatok. Konkrétan, hogy a konténerekbe olyan szemét is belekerült,
aminek semmi köze az üveghez. Sajnálatos módon a jelenlegi gyűjtőponton is azt kell
tapasztalnunk, hogy az üvegek közé kommunális hulladék is bekerül. Legjobb esetben „csak”
műanyag flakonok. Ezennel felhívjuk a renitenskedők figyelmét, hogy
amíg az üveghulladékot külön térítés nélkül elszállítja a szolgáltató,
addig a vegyes kommunális hulladékot csak külön térítés ellenében,
amit az Önkormányzatnak kell megfizetnie. Egyébiránt a műanyag
flakonokat szelektíven, világos színű zsákokban gyűjtve a
lakóházaktól elszállítja a szolgáltató.
Szabadjon figyelmeztetni arra is, hogy az üvegeket tisztán, kupak és
dugó nélkül szabad a gyűjtő konténerbe beledobálni. Kérjük a fentiek
szíves betartását!

Áldott, békés Húsvéti Ünnepeket kíván, erőben
egészségben

Úny Község Képviselő-testülete!

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
 2528 Úny, Kossuth L. u. 2.

 06 (33) 508-800
Honlap: https://www.uny-kozseg.hu/

E-mail: info@uny.hu
Szerkesztette: Önkormányz. Hivatal
Nyomtatás: Önkormányzati Hivatal

Felelős kiadó: Pósfai Józsf pm.
Készült: 250 pld.

www.uny-kozseg.hu/
mailto:info@uny.hu

