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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

Úny Község Önkormányzatának Kiadványa

Békés, Boldog
Karácsonyi Ünnepeket!
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Fejezetek Úny község közelmúltjából
HVB tájékoztató az önkormányzati választásról

A helyi és területi önkormányzati képviselő és polgármester választás
tekintetében községünkben a választójogosult polgárok száma 616 fő, ebből
szavazóként megjelentek száma 300 fő volt. A részvételi arány: 48,7 %
A megyei közgyűlés választásának eredményei az alábbiak szerint alakultak:
A FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség és Kereszténydemokrata Néppárt: 180,
a Demokratikus Koalíció-Jobbik Magyarországért Mozgalom-Magyar
Szocialista Párt-Momentum Mozgalom-Párbeszéd Magyarországért Párt 107
érvényes szavazatot kapott. Érvénytelen szavazatok száma: 13
A polgármester jelöltek az alábbiak szerint szereztek szavazatokat:
Pósfai József független jelölt 206,
Kocsis László független jelölt 17,
Tartalom
Storcz Balázs Ákos független jelölt 39,
Rubner Rudolf független jelölt 4.
HVB tájékoztató
Friedrich
György
független
jelölt
34,
Érvénytelen szavazat nem volt.
Óvodai hírek
Úny községben a polgármester választás eredményes volt. A Helyi Választási
Iskolai hírek
Református egyház rovata
Bizottság megállapította, hogy a megválasztott polgármester Pósfai József
Testületi Tallózó
független jelölt lett.
Anyakönyvi hírek
A képviselő-jelöltek az alábbiak szerint szereztek szavazatokat:
Kovács Gyuláné független jelölt 153,
Hajdárné Molnár Katalin Elvira független jelölt 134,
Borossné Bakon Erika független jelölt 132,
Németh Dezső Attila független jelölt 114,
Podhorszki Attila független jelölt 99,
Csúcs Gábor független jelölt 98,
Tóthné Szabó Rita független jelölt 88,
Friedrich György független jelölt 74,
Józsi Beáta független jelölt 62,
Balázs Norina független jelölt 38
Gyenes
Péter
György
független
jelölt 11
Rubner Rudolf független jelölt 6
Önkormányzati Hivatal
szavazatot
kapott.
Érvénytelen
szavazatok
száma
4.
ügyfélfogadási rendje
A települési önkormányzati képviselő választás eredményét a HVB a következők
Hétfőn:
800 – 1600 óráig
szerint hagyta jóvá:
00
00
Szerdán:
8 – 16 óráig
00
00
A megválasztott képviselők:
Pénteken:
8 – 12 óráig
1. Borossné Bakon Erika független, 2. Hajdárné Molnár Katalin Elvira független,
Polgármester fogadóórái
3. Kovács Gyuláné független,
4. Németh Dezső Attila független.
00
00
Hétfőn: 13 – 15 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.

Alpolgármester
és ÜB választás
Úny

Község
Önkormányzata
Képviselő-testülete
–
Magyarország
helyi
önkormányzatairól
szóló
2011.
évi
CLXXXIX. törvény 74.
§ (1) bekezdésében
kapott
felhatalmazás
alapján
–
az

alpolgármesteri tisztség társadalmi megbízatásban
történő betöltésére, a polgármester helyettesítésére,
munkájának segítésére, a polgármester javaslatára,
Kovács
Gyuláné
képviselőt
alpolgármesternek
egyhangúlag
megválasztotta.
Munkáját
a
képviselőtársaival egyetem-ben a jövőben is, az egész
ciklus időtartama alatt, tiszteletdíj nélkül látja el.
Az Ügyrendi Bizottság tagjai
Úny Község Képviselő-testülete az Ügyrendi Bizottság
Elnökévé Borossné Bakon Erika képviselőt, tagjaivá
Hajdárné Molnár Katalin Elvira és Németh Dezső
Attila képviselőket választotta.
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Óvodai hírek
Gyerekhangtól zeng az óvoda… Igen, jelenleg 19
óvodásunk van! Szeretnek játszani, futkosni, kiabálni és
ez bizony zajjal jár. Januártól újabb gyerekek érkeznek,
s így tele lesz az óvoda!
A rohangálás mellett jut idő természetesen a játékra, a
mesére, versre és dalokra is.
A szeptemberben óvodába érkező gyerekek mostanra
ügyes óvodásokká cseperedtek, s aktívan vesznek részt
a tevékenységekben és az óvodai programokon.
Ezen az őszön különleges dolog történt velünk: A PEMÜ
Zrt. idén ünnepelte 60. születésnapját, s ezen
alkalomból ellátogattak a mi óvodánkba is. A
szerencsekerékkel minden óvodás nyert valamilyen
ajándékot. Ezen felül kapott az óvoda hat darab
futókerékpárt, amiket nagyon lelkesen használnak a
gyerekek az udvaron. Még egyszer köszönjük!
Mindennapjainkat továbbra is az évszakok ölelik körül.
Megemlékezünk a jeles napokról, mint például a
Mihály nap, Állatok világnapja, vagy a Márton nap.
Ebben az évben az iskolások láttak vendégül minket
a lampionos felvonuláson. Az időjárással nem volt
szerencsénk, de ez sem ronthatta a kedvünket. Az
iskolások műsora után büszkén vonultak az óvodások
is. Minden óvodás sikerrel vette a bátorságpróbát.
Köszönjük az iskolásoknak az élményt!
Az egyik legkülönlegesebb nap a gyerekek számára
december 6-a. Ezen a napon, ismét ellátogatott az
únyi óvodába a gyerekek barátja, a Mikulás. A
zsákjában volt minden óvodás számára ajándék.
A gyerekek dalos műsorral ajándékozták meg a
Mikulást és a szüleiket. Hosszú évek óta abban a
szerencsés helyzetben vannak az únyi gyerekek,
hogy saját otthonukba is ellátogat a jó öreg Télapó!
Hogy mennyire öreg? Nos, az únyi Télapó idén
félszáz éves.
Kedves Dedi! Nagyon boldog születésnapot
kívánunk!

Szeretném megköszönni, hogy időt, pénzt nem kímélve, a hideg idővel
nem törődve Rád mindig számíthatunk. Köszönjük szépen!
A Karácsony a szeretet ünnepe szokták mondani. De nagyon jó érzés
megtapasztalni, mikor egy nagy vállalat elnök-vezérigazgatója időt tud
szakítani arra, hogy az únyi óvodásoknak örömet szerezzen! Azzal
kezdtem soraimat, hogy milyen kellemes meglepetésünk volt ősszel,
mikor a PEMÜ 60. születésnapja alkalmából megajándékozott minket.
A Mikulás nap alkalmából ismét vendégeink voltak és minden óvodás
meglepetést kapott. Mi itt az óvodában úgy gondoltuk, hogy ajándékért
ajándék jár cserébe, így verssel és dallal köszöntük meg Hajdárné
Molnár Elvirának és Udvarosné Hajdár Lillának az ajándékot, amit az
óvodásainknak hoztak.
Az óvodában már karácsonyi hangulattal van tele a levegő, az
óvodások nagyon várják az ünnepeket. Énekelünk, barkácsolunk,
verset is tanulunk. Egy kis szünetet tartunk és 2020. január 6-án
folytatjuk.
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Szeretnék az
Únyi Óvoda
nevében
mindenkinek
csodálatos
téli
környezetet,
bensőséges
családi
hangulatot és
feledhetetlen
karácsonyi
ünnepeket
kívánni!
Galyasné
Kovács
Erzsébet
Intézményvezető

Iskolai hírek
Szinte még csak most kezdtük el a tanévet és már hamarosan a harmadik gyertyát gyújtjuk meg az adventi koszorún.
Az előző újságcikk megjelenése óta két hónap is eltelt, mely a tanulás mellett versenyekben és egyéb programokban
bővelkedett.
Október elején a fennállásának 60.
születésnapját ünneplő PEMÜ munkatársai és
vezérigazgatója - Hajdárné Molnár Elvira látogattak el intézményünkbe. Játékos foglalkozás keretén belül megismerkedhettünk a
műanyagipari vállalat múltjával és jelenével.
Tanulóink, miután mindenki pörgetett a
szerencsekerékkel, ajándékokat és kifestő
könyvet kaptak. Köszönet érte és az adventi
kalendáriumért, melynek tartalma megédesíti
a hétköznapokat egészen karácsonyig!
Október 4-én a település megújult
Könyvtárának felavatásával egybekötött
Megyezászló átadó ünnepségen vettünk részt.
A diákok táncoltak, verseket, énekeket adtak
elő - magyar és német nyelven. A népmese
napja alkalmából került meghirdetésre a
meseíró versenyünk, melynek első helyezettje
Czakó Erik, második helyezettje Putz
Annamária lett. Október 14-én Esztergomba kirándultunk, ahol megtekintettük a Vízügyi Múzeum tárlatát, kézműves
foglalkozáson vettünk részt, majd kellemesen elfáradtunk a játszótéren és egy hosszú sétát tettünk a Duna-parton. Az
elektronikai hulladékgyűjtésre ismét sok elromlott eszköz érkezett az iskolába. Az ősz folyamán a TE Connectivity
munkatársai oktatást segítő eszközöket és irodaszereket adományoztak intézményünknek. Köszönet érte!
November 5-én Idősek napja alkalmából versekkel, dalokkal kívántunk jó egészséget és boldog mindennapokat az
ünnepségen résztvevő vendégeknek. November 12-én tartottuk meg a Márton-napi lampionos felvonulást. Az esős
idő nem vette el a kedvünket, a Művelődési házban a műsor után énekelve vonultunk a lámpásokkal, hogy a jó
3
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cselekedeteket szimbolizáló fényt megmutassuk a jelenlévőknek. Ezt követte a bátorságpróba, majd zsíros kenyér és
meleg tea mellett kötetlen beszélgetésre került sor. Nagyon örültünk, hogy az óvodások és kedves szüleik, nagyszüleik
is részt vettek ezen a rendezvényen. November hónapban tartottuk a versíró versenyt, ahol az első Putz Annamária, a
második Czakó Erik, a harmadik helyezett Berényi Maja lett.

December 6-án ellátogatott hozzánk a Mikulás és sok finomsággal ajándékozta meg a gyerekeket. A decemberben
megtartott képeslaprajzoló versenyre számos ötletgazdag alkotás érkezett, a díjazottak: Berényi Maja, Putz
Annamária, Lőrinc Tamara Blanka, Rónai Márk, Veiszhausz Dániel, Czakó Erik, Tifán Patrik Miklós. Az adventi
időszakban az Idősek Otthonában mézeskalácsot is sütögettünk, díszítettünk. December 18-án az óvodásokat várjuk
karácsonyi kézműveskedésre, közös éneklésre.
December 19-én 17 órákor kezdődik a karácsonyi ünnepség a Művelődési
házban, melyre szeretettel várjuk a település apraját, nagyját!
A falu minden lakójának Áldott Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Esztendőt kíván az iskola közössége!
Aranyosi Ervin: Karácsonyi kívánságom
Amikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
együtt kell dobbanni az emberek szívének.
Szóljon idén arról minden mese, ének:
– varázslata van a szív szeretetének.
Nyisd hát meg szívedet, öleld a világot,
minden ember legyen örömmel megáldott,
mosollyal vidíts fel, szóval, öleléssel,
tiszta érzésekkel, mit szívedbe vésel.
Teremts egy szeretőbb, élhetőbb világot,
amilyet az ember eddig még nem látott.
Megfagyott szíveket tölts meg szeretettel,
legyen a világon boldog minden ember!
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Református egyház rovata
A REFORMÁTUS EGYHÁZ KARÁCSONYI ÜZENETE
2019
Íme, a szűz fogan méhében, és fiút szül, és Immánuelnek nevezik majd – ami azt jelenti: Velünk az Isten.
(Máté evangéliuma 1,23)
„A betlehemi istállóban az izgalom és félelem vegyes érzéseivel tűnődhetett azon Mária és József, hogyan fog
megváltozni az életük. Ádvent és karácsony csodája és ígérete az, hogy a gyermek Krisztus születése nemcsak a
szülei életét változtatta meg, hanem az egész világét.
Amikor belépünk az ádventi időszakba, mi milyen változásokat várunk? Milyen végek és kezdetek formálódnak
az életünkben? Ahogy búcsút mondunk egy évnek, és egy új évet köszöntünk, Istennek az az ígérete, hogy velünk
lesz életünk minden változásában. Csak helyet kell találnunk szívünk fogadójában, hogy a gyermek Krisztus újra
otthonra leljen közöttünk.”
Hiszen kegyelemből van üdvösségetek hit által, és ez nem tőletek van: Isten ajándéka: nem cselekedetekért,
hogy senki se dicsekedjék. (Efézus 2,8-9)
„A karácsony igazi szépsége: Jézus emberré lett, meghalt a kereszten, hogy bűneinkből megmentsen
bennünket, és feltámadt, legyőzte a halált, hogy nekünk örök életünk legyen.
Ahogy közeleg az újév, és eszünkbe jut minden olyan fogadalmunk, amelyet az év során nem teljesítettünk, időt
szakíthatunk arra is, hogy mérlegeljük a saját erőnkben való bizalmunk korlátait. Inkább pihenjünk meg a
karácsony igazi szépségében és a Jézus által kínált reménységben!”
(Csendes percek)
A karácsonyi ünnepkör alkalmai
December 22. vasárnap
24. kedd
25. szerda
26. csütörtök
29. vasárnap
31. kedd
Január
1. szerda

ádvent 4. vasárnapja
szenteste
karácsony 1. napja
karácsony 2. napja
közvasárnap
óévzáró
újév

11 óra
16 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra
11 óra

istentisztelet
gyermekek karácsonya
úrvacsorai istentisztelet
istentisztelet
istentisztelet
istentisztelet
istentisztelet

templom
templom
templom
templom
templom
templom
gyülekezeti terem

Áldott, boldog, békés karácsonyi ünnepeket és újévet kíván a református gyülekezet elnöksége nevében
Boross Géza lelkipásztor
Testületi Tallózó
Úny Község Önkormányzata Képviselő-testülete IV. negyedéves ülései
Részletek: https://www.uny-kozseg.hu/jegyzokonyvek/

1. ülés: 2019. október 30.
Napirend:
1.) Képviselő-testület eskütétele
Esküvevő: Pósfai József polgármester
2.) A polgármester eskütétele
Esküvevő: Képviselőtestület
3.) Alpolgármester megválasztása titkos szavazással
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
4.) Alpolgármester eskütétele
Esküvevő: Pósfai József polgármester
5.) Az Ügyrendi Bizottság megválasztása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
6.) A polgármester, alpolgármester és a bizottsági tagok
illetményének a megállapítása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
7.) A művelődési ház felújítására elnyert MFP támogatás
felhasználására érkezett ajánlatok bírálata
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
8.) Egyebek

2. ülés: 2019. november 11. Közmeghallgatás
Napirend:
1.) Állampolgári ötletek, javaslatok a gazdasági
program összeállításához
Levezető: Pósfai József polgármester
2.) Egyebek
Előadó: Pósfai József polgármester
Részletek: https://www.uny-kozseg.hu/jegyzokonyvek/

3. ülés: 2019. november 25. (rendkívüli ülés)
Napirend:
1.) Helyi adórendeletek és egyéb helyi bevételek megvitatása, esetleges módosítása
Előadó: Pósfai József polgármester
2.) Úny Község Önkormányzat A szociális igazgatásról
és szociális ellátásokról, valamint a gyermekek
5
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védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló rendelet
módosítása (étkezési térítési díjak módosítása)
Előadó: Pósfai József polgármester
3.) Dorog Város Önkormányzat Képviselő-testületének
a Térségi Szociális Alapellátó Szolgálat által nyújtott ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 10/2012. (III. 9.) önkormányzati rendelete
módosításához való hozzájárulás
Előadó: Pósfai József polgármester
4.) A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási
Megállapodásának módosítása
Előadó: Pósfai József polgármester
5.) Földbérleti pályázati felhívás megvitatása
Előterjesztő: Pósfai József polgármester
6.) Úny Község Képviselő-testületének 2020. évi ülésterve
Előadó: Pósfai József polgármester
7.) Belső ellenőrzési terv
Előadó: Héder János jegyző
8.) Egyebek

2.) A temetőkről és a temetkezésről szóló 9/2000. (XI. 09.)
önkormányzati rendelet módosítása
Előadó: Pósfai József polgármester
3.) A VP6-19.2.1.-2-4-17 kódszámú pályázaton, Úny,
Templom utcai közösségi tér fejlesztése címen elnyert támogatás építési munkálatai műszaki ellenőri feladatainak ellátására érkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Pósfai József polgármester
4.) A VP6-19.2.1.-2-4-17 kódszámú pályázaton, Úny,
Templom utcai közösségi tér fejlesztése címen elnyert támogatás építési munkálatai kivitelezői feladatainak ellátására érkezett ajánlatok elbírálása
Előadó: Pósfai József polgármester
5.) A Magyar Falu Program keretében a MFPOUF/2019 kódszámú „Óvoda udvar” címmel meghirdetett pályázati alprogramján, az Únyi Óvoda udvarának
eszközfejlesztése címen elnyert támogatás felhasználására érkezett kivitelezői ajánlatok elbírálása
Előadó: Pósfai József polgármester
6.) Földbérleti ajánlatok elbírálása
Előadó: Pósfai József polgármester
7.) Úny község településrendezési eszközök módosítása
munkaközi anyaga véleményezésének a menete
Előadó: Pósfai József polgármester
8.) Egyebek

Részletek: https://www.uny-kozseg.hu/jegyzokonyvek/

4. ülés: 2019. december 16. (rendkívüli ülés)
Napirend:
1.) Tartozásmentesség meglétének igazolása
Előadó: Héder János jegyző

Tisztelt Únyi Választópolgárok!

A demokratikus jogok gyakorlásának egyik legfontosabb kifejezője a helyi önkormányzati választásokon való állásfoglalás, ezért
kellő megelégedettséggel tekintsenek magukra azok akik résztvettek a szavazáson.
A Képviselő-testület és azon belül jómagam nagy hálával és köszönettel tartozunk Önöknek, hogy megtiszteltek bizalmukkal.
Bizalmuk az irányunkban megnyilvánuló egyfajta előleg, ami egyben megtisztelő kötelezettség, és igen erős a megfelelési kényszert
generál bennünk. Köszönjünk, hogy szavazatukkal hozzájuttattak mandátumunkhoz!
Számomra külön megtiszteltetés az önkormányzati választások eredménye, ahol a Választó Polgárok újból, nagyarányú
támogatásukkal megerősítettek polgármesteri tisztemben. Ez mindenképpen az eddigi munkánk egyfajta elismerés és egyben erős
motiváció a következő öt évre. Továbbá visszajelzése annak, hogy az elmúlt 25 évben nem dolgoztam hiába. Azon leszek, leszünk,
hogy az elkövetkezendő öt évben tovább haladjunk azon úton, ami eddig sikeresnek és eredményesnek bizonyult.
Dolgozzunk közösen Úny község fejlődéséért, mert tenni merni kell!

Tisztelettel és hálával tartozom mindenkinek, akik bíztattak, támogattak, és szavazatukkal hozzásegítettek Úny község
szolgálatának a folytatáshoz!
Köszönettel: Pósfai József polgármester

Tisztelt Olvasók! Kedves Únyiak!
Úny Község Önkormányzata Képviselő Testülete minden képviselője köszöni a választók bizalmát, a 2019. október 13-án megtartott
választáson leadott szavazataikat.
A választás óta megtartott képviselő-testületi üléseken megbeszéltek szerint, a képviselő-testület fontosnak tartja a falu szépítését,
számít a lakosság aktív közreműködésére, közérdekű pozitív javaslataikra. Szeretnénk egy csoport létrehozását, akik javaslataikkal,
fizikai munkájukkal részt vennének a falu szépítésében. A közmeghallgatáson pozitív, lelkes visszajelzést kaptunk e témában.
Várjuk a tenni akarók jelentkezését nevük, elérhetőségük megadásával e-mailben az kovacsne@uny.hu címen, vagy személyesen a
Községházán.
Meghitt Karácsonyt, és boldog, sikeres új évet mindenkinek!
Kovács Gyuláné alpolgármester
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HIRDETMÉNY
településrendezési eszközök módosításáról, lakossági fórumról
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot és a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 4/2017.(VIII.11.) önkormányzati rendelet
szerinti Partnereket, hogy Önkormányzatunk a településrendezési eszközök két területet érintő módosítása tárgyában
lakossági fórumot szervez.
Időpontja: 2020. január 6. 17.00 óra
Helye: Művelődési Ház 2528 Úny, Kossuth Lajos utca 12.
A lakossági fórum napirendi pontjai a következők:
1. A tervezett M100 gyorsforgalmi út és az Úny összekötő út építésével összefüggően a településszerkezeti terv, helyi
építési szabályzat és szabályozási terv módosítása.
2. A 084 helyrajzi számú út (Határ út) egy szakasza, a 012/1 és 012/3 helyrajzi számú utak (Nefelejcs utca folytatása)
és a 094/1 helyrajzi számú út (Kossuth utca az Újtelepig) belterületbe vonása.
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm.
rendelet) 32. § (6) bekezdés a) pontja alapján a településrendezési eszközök módosítása a Korm. rendelet 42. §-ában foglaltak szerinti tárgyalásos eljárás keretén belül történik.
A partnerségi véleménynyilvánítás időtartama 2019. december 16. napjától 2020. január 14-én 16-00 óráig tart.
A tervdokumentáció megtekinthető illetve letölthető az www.uny-kozseg.hu és a https://uny.asp.lgov.hu/telepulesrendezes oldalról, illetve megtekinthető az Önkormányzati Hivatalban.
A tervdokumentációval kapcsolatban észrevétellel, véleménnyel a Partnerségi Rendeletben meghatározott Partnerek élhetnek. Az észrevételeket és javaslatokat
- a fenti időszakban a polgármesterhez címzett, írásban benyújtott, indoklással ellátott papír alapú vagy elektronikus
beadvánnyal,
- a lakossági fórumon szóban,
- továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Falugondnoki feladatok ellátására
Úny Község Önkormányzata Képviselőt-testülete – a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló az 1993. évi III.
törvény (a továbbiakban: Szt.) 60. §-a, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai
feladatairól és működésük feltételeiről szóló 1/2000. (I. 7.) SZCSM rendelet 39. §-a alapján – falugondnoki szolgálat
bevezetését tervezi. A feladatellátás személyi feltételeinek a biztosítása érdekében pályázatot hirdet
falugondnok munkakör betöltésére,
a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján.
• Személyszállításra alkalmas személygépkocsi tulajdonlása,
•
Magyar állampolgárság, cselekvőképesség, büntetlen
előélet,
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
•
Falugondnoki alapképzés megléte,
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• Szakmai önéletrajz
• Gépjárművezetői engedély másolata
• Falugondnoki alapképesítés hiányában nyilatkozat arról,
hogy a pályázó vállalja a feladat ellátásához szükséges
falugondnoki képesítés 1 éven belüli megszerzését.
• Nyilatkozat arról, hogy Pályázó a pályázata nyílt
képviselő-testületi ülésen történő elbírálásához hozzájárul,
vagy sem.
• Nyilatkozat, hogy a Pályázó hozzájárul személyes
adatainak a kezeléséhez.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő (heti 40 óra)
A munkavégzés székhelye: 2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2.
A munkakörbe tartozó feladatok:
A fentnevezett törvények által előírt szociális feladatok,
valamint településüzemeltetési feladatok, fűnyírás, park- és
temetőgondozás, síkosságmentesítés, kommunális feladatok
elvégzése.
Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a
Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• 8 általános,
• B kategóriás jogosítvány,

A munkába állás tervezett időpontja: 2020. március 1.
A pályázat benyújtásának határideje: 2020. január 24. 14 óra
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Pósfai József polgármester nyújt, a 06/33/508-800-as
telefonszámon, vagy a polgarmester@uny.hu e-mail címről.
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A pályázatok benyújtásának módja:
• Személyesen, munkaidőben Úny Község Önkormányzata Hivatalában (2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2.) leadva.
• Elektronikus úton Pósfai József polgármesternek címezve, a polgarmester@uny.hu e-mail címen.
• Postai úton, Úny Község Önkormányzatának címezve (2528 Úny, Kossuth Lajos u. 2.).
Kérjük az elektronikus levél tárgyaként, illetve a borítékon feltüntetni: Falugondnoki Pályázat Úny.
A pályázat elbírálásának módja, rendje: A képviselő-testület a beérkezett pályázatokat az ülésén bírálja el. A bírálat
eredményéről a pályázókat írásban értesíti.
A pályázat elbírálásának határideje: A benyújtási határidő után soron következő képviselő-testületi ülés időpontja.
Egyéb rendelkezések:
- A pályázat nyertesének a munkakör betöltésének megkezdéséig be kell szereznie a büntetlen előéletet igazoló erkölcsi
bizonyítványt.
- Eredményes pályázati eljárás esetén Úny Község Önkormányzata Képviselő-testületét foglalkoztatási kötelezettség
akkor terheli, ha a falugondnoki szolgálat működési engedélyét megkapja.
- A pályázat összeállításával és benyújtásával kapcsolatban felmerült összes költség a Pályázót terheli.

szelektív hulladék, mert az átvevő hely zárva tart, ezáltal
nem tudjuk leüríteni a hulladékokat.
Az érintett településeken 2019. január 4-én kerül pótlásra
az elmaradt begyűjtés!
Az okozott kellemetlenségért szíves elnézésüket kérjük!

Szelektív hulladék szállítás az ünnepek alatt
Ezúton tájékoztatni szeretném Önöket, hogy sajnálatos
módon technikai problémák miatt 2019. december 25-én
(szerda) az alábbi településeken elmarad a szelektív
hulladékok begyűjtése:
- Csolnok, Dág, Leányvár, Úny, Tokod, Tokodaltáró,
Sárisáp.
A fenti településeken azért nem kerül begyűjtésre a

Tisztelettel: Béres-Józsa Viktória Irodavezető KommunálJUNK Kft. www.kommunaljunk.hu

A lakosság, mint eddig is, bármilyen áttetszőbb zsákban
kihelyezheti a szelektív hulladékokat. A zsákok színe lehet
kék, zöld, sárga, lila stb., kivéve fekete színű!
A zsákok beszerezhetők bármilyen diszkontban,
kisboltban, nagykereskedésben!
Amennyiben kérdés van, kérem keressenek bizalommal!
Tisztelettel: Béres-Józsa Viktória Irodavezető
E-mail: iroda.viki@kommunaljunk.hu

Tisztelt Hivatal és Önkormányzat!
Ezúton tájékoztatni szeretném Önöket, hogy Térségünkben
a jelentősen megnövekedett szelektív zsák igény
miatt Társaságunk a lakossági igényekhez igazodva 2020.
január 1-től már nem fogja szállítani az Önkormányzathoz
a szelektív zsákokat, ezáltal a továbbiakban nem is kerül
osztásra.

Anyakönyvi hírek
Házasságot kötött a közelmúltban:
Csorba Boglárka és Kuderna Roland László
Füstös Enikő és Tannert Zsolt
Boldog, örömteli közös életet!

Áldott, békés Karácsonyi Ünnepeket és
Boldog Új évet kíván
Úny Község Képviselő-testülete!
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