Telefon: 06-20/964-1797, 06-20/357-4658

Dunaalmási
Híradó
2016. októberi programok

Tájékoztató vállalkozásoknak hirdetés elhelyezésére

21. Koszorúzás,Templom domb 15:45
21. Ünnepség CsMH 16:00
22. Szüreti felvonulás (Pincétől-pincéig)

Az elmúlt időszakban több kérés érkezett
Hivatalunkhoz, az Által-ér menti kerékpárút

2016. novemberi programok
11. Bocskai és a Zsitvatoroki Béke (CSMH)
17. Csokonai ünnepség (CsMH)

Megyei Labdarúgó Bajnokság
2016.10.22 14:30 D.M.A.C DUNAALMÁS

- TÁRKÁNY KSE

2016.10.30 13:30 TASK TATABÁNYA

- D.M.A.C DUNAALMÁS

2016.11.05 13:30 D.M.A.C DUNAALMÁS

- NASZÁLY SE

2016.11.12 13:30 D.M.A.C DUNAALMÁS

- BAKONYSZOMBATHELY KSE

Lakossági tájékoztató
Dunaalmás Község Önkormányzata a
lakossági folyékony hulladék (szennyvíz)
elszállítására az alábbi
vállalkozással kötött közszolgáltatási
szerződést:
BAZSIKA TRANS KFT. Székhely: 2800
Tatabánya, Bánhidai ltp. 104. fsz/2.

Tisztelt Dunaalmási Vállalkozók!

nyomvonalára
történő
hirdetőtáblák
kihelyezésére. A kerékpárút fenntartását
nagyban nehezítené a sok hirdetőtábla
egyenkénti
kihelyezése,
ezért
az
Önkormányzat úgy határozott, hogy hirdető
oszlopokat készít, melyeken 7 db, egyenként
800 x 180 mm nagyságú hirdetőtábla
helyezhető el. A hirdetés díja 300,Ft/hónap, amitől az idei évben eltekintünk.
Az egységes kinézet érdekében a tábla
elkészítését egy vállalkozóval végeztetnénk
el, melynek összege 5.500 Ft + áfa, amely a
hirdető költsége. A táblára elhelyezett
szöveg, kép, egyéb elképzelés egyedi, a
hirdető elképzelései szerint lehetnek,
melynek a táblára történő felvitelét a táblát
elkészítő vállalkozó a fenti árban elvégzi.
További

információkért,

benyújtásáért forduljon
Önkormányzati Hivatal

és

az

igény

bizalommal az
munkatársához,

Dunárné Németh Renátához (tel.: 34/450012,
30/504-6628,
vagy
ado.dunaalmas@gmail.com,
illetve
személyesen Dunaalmás,
földszinti iroda).

Almási

u.

32.

Önkormányzati hírek
A képviselő testület 2016. szeptember 28-án
rendes ülést tartott, melyen az alábbi döntések
születtek:
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat
gazdálkodásának 2016. I. félévi helyzetéről szóló
beszámolót, és elfogadta a 2016. évi költségvetés
módosításáról
szóló
12/2016.
(IX.29.)
önkormányzati rendeletet. A rendelet szövege
Dunaalmás Község Önkormányzatának hivatalos
honlapján (www.dunaalmas.hu) megtekinthető.
A képviselő-testület módosította a közterületek
használatáról
szóló
10/2013.
(IX.26.)
önkormányzati rendeletét. A módosításra a
központi jogszabályok változása miatt volt
szükség. A módosítás hatályon kívül helyezte a
filmforgatási célú közterület használati díjakra
vonatkozó rendelkezéseit.
A képviselő-testület megalkotta az élhetőbb
Dunaalmásért
szóló
14/2016.
(IX.29.)
önkormányzati rendeletét, melyben szabályozásra
került a robbanó motoros kerti gépek és ipar- vagy
barkácsgépek használati időszaka Dunaalmás
belterületén. A rendelet szövegét az alábbiakban
idézem:
„Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselőtestületének 14/2016. (IX.29.) önkormányzati
rendelete
Az élhetőbb Dunaalmásért
Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a környezet védelmének általános
szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1)
bekezdés c) pontjában, 48. § (4) bekezdésében, a
közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás
általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény
94/A. § (1a) bekezdésében kapott felhatalmazás
alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 8. § (2)
bekezdésében, 13. § (1) bekezdés 11. pontjában
meghatározott
feladatkörében
eljárva
a
következőket rendeli el:
1.
§ A közösségi együttélés alapvető szabálya,
hogy robbanómotoros fűnyíró, robbanómotoros

fűrész, kerti traktor, rotációs kapa, motoros
permetező és ipari- vagy barkácsgép Dunaalmás
belterületén hétköznap 7 óra és 20 óra, szombat 8
óra és 17 óra közötti időszakon kívüli időszakban
és vasárnap, illetve ünnepnapokon nem
használható.

2. § A közösségi együttélés alapvető szabályait
sértő magatartást követ el az, aki az 1. §-ban
foglaltakat megszegi.

3. § A 2. §-ban meghatározott magatartás esetén
kiszabható közigazgatási bírság legmagasabb
összege százötvenezer forint.

4. § Ez a rendelet kihirdetését követő 15. napon
lép hatályba.

Ollé Árpád
polgármester

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

A rendeket kihirdetve: 2016. szeptember 29.
napon.
Dr. Kórósi Emőke
jegyző „

A rendelet október 14. napon lép hatályba.
A képviselő testület az idei évben is benyújtja
pályázatát a Belügyminisztérium által kiírt szociális
célú tüzelőanyag vásárlására. Az idei évben 114
m3 kemény lombú tűzifa beszerzésére nyújtotta
be pályázatát. Az elbírálás még nem történt meg.
Önkormányzatunk az idei évben is csatlakozik az
Emberi Erőforrások Minisztérium Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat
2017. évi fordulójához. Az ösztöndíjpályázaton
felhasználható 2016. évi pénzkeretet 450 000 Ftban állapítja meg, amelynek forrása Dunaalmás
Község 2017. évi költségvetése. A részletes
tájékoztató
Dunaalmás
Község

Önkormányzatának
hivatalos
(www.dunaalmas.hu) megtekintheti.

honlapján

Az Északdunántúli Vízmű Zrt. 2017-2031. időszakra
elkészített Gördülő Fejlesztési Tervét a képviselő
testület elfogadta. A terv magában foglalja
Dunaalmás ivóvíz és csatorna hálózatának
fejlesztési koncepcióját, műszaki leírásokkal. A
terv a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal
Közszolgáltatásokért
Felelős
Elnökhelyettesének véleményezése és elfogadása
után lesz végrehajtató.
A képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta
az Önkormányzat és az Eric Kft. között 2002, és
2003. évben létrejött, a Füzihegyi ingatlanok
hasznosításáról szóló megállapodást. Az érintett
önkormányzati tulajdonú ingatlanok művelésből
történő kivonását a képviselő testület elindítja, és
további egyeztetéseket kezdeményez a Kft.
képviselőjével. A zártkerti ingatlanok művelésből
történő kivonás az idei évben díjmentes.
A képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalt a
„Pro Dunaalmás” díj adományozásáról. Az idei
éven a képviselő testület nem adományoz „Pro
Dunaalmás” emlékplakettet.
A képviselő testület megalakította műszaki
bizottságát, melynek elnöke Domján Viktor
képviselő lett, tagjai: Baranya Gábor, Kecskeméti
József és Vajas Zoltán képviselők lettek.
A képviselő testület befogadta a 10-es számú főút
felújításából származó 89 m3 földet, és a régi
strand területén történő tereprendezés során
felhasználásra került. A felújításból származó
bontott építési hulladékot (darált aszfalt és beton)
deponálását 2016. október 31. napig engedélyezte
a kivitelező részére a régi strand területén, melyet
a határidő leteltéig el kell szállítaniuk, a területet
az eredeti állapotra kell visszarendezniük.
Más napirendet az üléseken a képviselők nem
tárgyaltak. A következő rendes testületi ülés 2016.
október 26-án 16.00 órakor lesz.

Makay Tibor
kirendeltség-vezető

Közérdekű hírek, kérések
Az elmúlt néhány hét történései
Bizonyára mindenki nagy örömmel
tapasztalta, hogy teljesült egy régen várt
kívánságunk: megújult a főút burkolata, s
ezentúl sokkal csendesebb lesz az
egyébként rendkívüli forgalom. Hogy a
közeljövőben milyen forgalomtechnikai
eszközzel tudjuk majd a gépjárművek
sebességét lassítani, az sok tényezőtől
függő dolog. A kivitelező segítségével
sikerült a járda és az úttest közötti területet
is némiképp rendezni, a további
parkosítást, tereprendezést igyekszünk
mihamarabb
megvalósítani.
A
közeljövőben
várható,
hogy
egy
avatóünnepség kerül megrendezésre,
ennek időpontja tőlünk függetlenül kerül
kijelölésre.
Avatóünnepségre egy másik elkészült
épület miatt is számíthatunk. Az iskolánk
elkészülte – több mint 60 év – óta
„böjtöltünk”,
s
idén
elkészült:
Dunaalmásnak van tornacsarnoka! Az
épületen kisebb munkálatok, javítások még
szükségesek, de kulcsra kész, ráadásul
berendezve: az öltözőkben padok, a
tanáriban, orvosi szobában bútorok, a
küzdőtéren sportszerek, a szertárban
sporteszközök várják a sportolókat. Három
dolog vár még ránk. Az első: ki kell várnunk
a használatbavételi engedélyt, ami néhány
fontos dokumentum elkészültét, és az
átfutási idők elteltét igénylő folyamat. Be
kell fejeződni a tereprendezésnek, hogy az
épület biztonságosan megközelíthető
legyen. Végül ki kell várjuk, hogy az
illetékes felsőbb szerv meghatározza a
csarnok átadásának időpontját. Ha mindez

teljesül, akkor vehetjük végre valóban
birtokba, használatba a csarnokunkat.
A hó elején három eseményen vehettek
részt az érdeklődők.
Elsején rendeztük a Mikovinyi – Által-ér
emléktúrát, melyet idén is óriási
érdeklődés
övezett. A tatai Berta
Malomnál zajló megnyitót követően
látványos kajakpóló bemutató zajlott,
ezután indult útjára a több száz túrázó
vízen – rengetegen extrém vízi
„járművekkel”, alkalmatosságokkal és
alkalmatlanságokkal -, sokan már ott sem,
többen a beérkezésnél mondhatták el
magukról, hogy nem szomjasak… A vízen
indulók mellett a kerékpárúton sokan
indultak útnak kerékpáron és gyalogszerrel
is.
A túra végpontja a dunaalmási torkolat
előtti zsilip környékén volt, ahol többkevesebb szerencsével mindenki partot,
illetve célt ért, itt a szervezők büfével,
kézműves termékekkel, mézzel, és a nyolc
kondérban rotyogó babgulyással várták a
mozgásban megfáradt résztvevőket. Aki
még nem ivott eleget, némi sörhöz is
hozzájutott. Ha folytatódik az esemény
iránti érdeklődés ugrásszerű növekedése,
jövőre felköthetjük…
Október
6-án
gyertyagyújtással
emlékeztünk meg a Templomdombon lévő
kopjafánál az 1848-49-es forradalom és
szabadságharc leverése utáni megtorlás
során kivégzett vértanúkról: az aradi
tizenhárom és Batthyányi Lajos emlékéről.
Az Idősek Világnapja alkalmából október 7én pénteken vártuk sok szeretettel a falu
szépkorú lakóit a Művelődési Házba, ahol a
tiszteletükre, köszöntésükre műsorral is

készültünk, melyben felléptek az óvodások,
verssel az iskolások, jelenettel a
Szeretetház
fiai,
és
a
végén
meghallgathattuk
Pere
János
előadóművész zongorakísérettel előadott
fellépését. A nagysikerű előadást vacsora
követte, melyen Nagy Tiborné Ági remek
főztjével csillapíthatta mindenki éhségét.
Természetesen
köszöntöttük
a
legkorosabb
vendégeket
Kecskeméti
András és Szűcs Jánosné személyében, és
kis
ajándékkal
megleptük
a
Nyugdíjasklubot évtizedek óta lelkesen
vezető Fórizs Jánosné Jutka nénit.
Az estébe nyúló rendezvény további
részében Sándi Károly és társa biztosította
a zenei aláfestést a remek hangulathoz.
Ezúton is szeretném megköszönni
mindenkinek a munkáját, aki az
előkészületek és a lebonyolítás során,
illetve támogatóként közreműködött.
Ollé Árpád
Tisztelettel és köszönettel: Ollé Árpád

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
az avar és kerti hulladékok nyílt téri
égetéséről
szóló
5/2015.(III.25.)
önkormányzati
rendelete
értelmében
szeptember,
október
és
november
hónapokban a munkaszüneti napok
kivételével (vasárnap és az ünnepnapok)
minden napon megengedett a kerti hulladék
nyílt téri égetése. Kerti hulladéknak
tekinthető fű, falomb, kaszálék, nyesedék,
gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb
növényi maradvány. Az égetés az Országos
Tűzvédelmi
Szabályzat
előírásainak
betartásával végezhető. Kerti hulladékot
közterületen égetni tilos.

Dunaalmási Református Szeretetház
Ez történt velünk augusztusban…
Július 28.-án a koncert előtt Dunaalmás
polgármestere
a
képviselőtestület
megbízásából
adományt
adott
át
Otthonunknak. Köszönet Ollé Árpád úrnak és a
község
önkormányzatának
nagylelkű
támogatásáért. Köszönet azoknak is, akik
adományokat tettek a perselybe.
Augusztus csendesen indult. Az előző két
hónapban szinte minden napra jutott
valamilyen esemény, szolgálat vagy koncert.
Gárdonyi nyaralóházunkban munkatársaink
folyamatosan
pihenhettek,
pihenhetnek
családjaikkal együtt. Köszönjük ezt a
lehetőséget.
Készültünk
a
gyermeknapra.
Séták,
kirándulások,
áhítatok,
istentiszteletek,
gokartozás, foglalkozások rendszeresen voltak
ebben a hónapban is. Voltunk fagyizni és
kisvonatozni Tatán, valamint megnéztük a
Dinó-parkot is.
Megünnepeltük lakóink születésnapját is.
Nyári szeretet-levelek érkeztek.
Sok fiatal, aki nálunk szolgált a nyáron,
visszatért egy-egy napra, hogy újra átélje
Dunaalmás örömét, szeretetét. Önkéntes
csütörtök lett a program neve.
26-28-ig tartottuk a nyárzáró alkalmunkat,
ahová szép számmal érkeztek önkéntesek egy
rövid látogatásra, szolgálatra. Egész nap a
kertben szorgoskodtak önkénteseink. Az esti
beszélgetésnél örömmel számoltak be átélt
kalandjaikról és jövőbeni terveikről.
A nyaralások lassan véget értek és
augusztusban visszatértek kollégáink, hogy
teljes odaadással készüljünk az előttünk álló
feladatokra.
Imádkozunk iskoláinkért, óvodáinkért, az
egész Református Oktatási rendszerért.
Hálásak vagyunk tanáraink szolgálatáért. Isten
áldása legyen az új tanév minden napján.
Lakóinkkal kerékpár-túrákon is részt vettünk,
a Tata-Almás kerékpár-úton.
Márkus Dániel intézményi lelkész

Dunaalmásért Alapítvány
Kedves Dunaalmásiak!
2016.október
8.-án
szombaton este a
Csokonai Művelődési
Házban bemutatkozó
estet
tartott
a
Dunaalmásért
Alapítvány.
Az alapítvány hivatalosan 2016. 03.05.-én
kezdte meg működését, miután 2016.01. 20.-án
a képviselő testülettől és Czeglédi Zoltán
akkori polgármestertől engedélyt kapott a
„Dunaalmás” név használatára az alapítvány
elnevezésében.
A bemutatkozáson a Dunaalmási Református
Szeretetház három gondozottja és a
Dunaalmási Csokonai Általános Iskola
tánccsoportja nyitotta meg az estét. Ezt
követően Vidovszky Ferenc, az alapítvány
kurátora nevében kedves felesége Dr. Sineger
Eleonóra
mondott
néhány
szót
a
megjelenteknek.
Köszöntötte
az
egybegyűlteket,
köztük
Ollé
Árpád
polgármester urat, Czérna Zoltán Tiborné és
Domján Viktor testületi képviselőket. Felidézte
az alapítvány céljait, melyek az alapító okirat
tanúsága szerint így szólnak: „Az alapítvány
célja, hogy a helyi önkormányzattal
együttműködésben hozzájáruljon Dunaalmás
infrastrukturális és turisztikai fejlesztéséhez,
látnivalóinak széleskörű megismertetéséhez,
vonzerejének növeléséhez. Célja továbbá a
helyi civil kezdeményezések támogatása és
munkájuk elősegítése, különös tekintettel: a
sport, a kulturális élet, életmódjavítás,
egészségmegőrzés, hagyományőrzés és a
műemlékvédelem területeire, az alapítványi
vagyon és lehetőségeink mértékétől függően. A
szervezet cél szerinti besorolása: kulturális és
információs, kommunikációs tevékenység (pl.
helyi
tömegkommunikáció,
művészeti
tevékenység, kulturális örökség megőrzése,
közgyűjtemény, kiadás, épített környezet
védelme, népművészet, hagyományőrzés,
közművelődés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra
ápolása.

A köszöntő után Horváth Ágota alapítványi
titkár ismertette az alapítvány terveit a jövőre
nézve. Az alapítványnak szándékában áll
Dunaalmás legnaprakészebb és funkcionálisan
legjobb weboldalát működtetni, amelyet bárki
elérhet. E cél eléréséhez szükséges az is, hogy
az oldalra látogató érdeklődők megtalálják a
településen működő vállalkozásokat, képet
kapjanak azok szolgáltatásairól.

Az
alapítvány
rendszeresen
végez
támogatásgyűjtést. Az idei nyártól kezdődően
számos rendezvényt támogatott már pénzbeli
adománnyal, az Őszi Ízek Fesztiválon külön
sátorban találkozhattak velünk a résztvevők.
Kérjük, hogy ne vegye senki sem zaklatásnak,
ha megkeressük és megkérdezzük, hogy
módjában áll e bármilyen természetű és
mértékű adománnyal segíteni.

A jelenlévő vállalkozók megismerhették a
www.dunaalmasertalapitvany.hu
honlap
szerkezetét, a kezdeti állapotot.

Nem célunk senkit sem zaklatni. Nem célunk
senkit sem sérteni emberi jogaiban és emberi
méltóságában. Mi kérünk Önöktől. Nem
magunkért tesszük, hanem mindazon célok
megvalósításáért, melyekkel településünk javát
szolgálhatjuk.

Sok irányban kell még fejlődnie a honlapnak,
de tiszta lappal indulni a legkönnyebb. A
szürke részeket mind élettel tölthetik meg az
információk, a lehetőségek. A legkevesebb,
amit bele tehetünk, az maga az élet, amit élünk
itt Dunaalmáson és a környező településeken.
Az itt élők ide csábíthatják a messziről jövőket,
hogy felénk is jöjjenek, hogy tudja meg
mindenki, még az is, aki Tatán lakik, hogy 7
km-re a vizek városától ott folyik egy olyan víz,
amit úgy hívnak, hogy Duna és nem kell Pestig
kocsikázni, hogy a Duna-parton sétálhassanak,
csak fel kell ülni a biciklire és kitekerni
hozzánk.
Községünkben a civil szerveződések nagy
szerepet
vállalnak
a
kulturális
élet
fenntartásában. Nevükhöz köthető számtalan
évről-évre sikerrel megrendezésre kerülő
esemény, bál, fesztivál. Az önkormányzattal
együttműködésben tovább kell bővítenünk az
ilyen alkalmak sorát, hogy mind szélesebb
réteget érjünk el a falu lakói közül.
A Dunaalmásért Alapítvány egy nyílt
alapítvány, melyhez bárki, hazai és külföldi,
magán és jogi személy csatlakozhat, aki
egyetért a céljainkkal és segítés céljából
alapítványi felajánlást kíván tenni. Az
alapítványhoz való csatlakozás önkéntes.
Az alapítvány vagyonát a kuratórium kezeli. A
kuratórium célja és feladata, az alapítvány
vagyonának gyarapítása és döntéshozatal arról,
hogy e vagyon mely célok megvalósítására
fordítódjon. Az alapítvány teljes vagyona
felhasználható célja érdekében, a kurátor
döntése alapján egyéni kérelem, pályázat útján,
ösztöndíj formájában, illetve a célok szerinti
tevékenységek megvalósításának költségeire.

Köszönjük, mindazoknak, akik részvételükkel
megtisztelték rendezvényünket.
Látogassanak el honlapunkra, üzenjenek
nekünk a mesealmas@gmail.hu e-mail címre,
vagy keressenek bennünket a 06-70-52-57947-es telefonszámon.
Együtt, Egymásért, a Közösségért!
Horváth Ágota alapítványi titkár

