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2017. II. negyedév 

 

Gyermekük született: 

Galambos Anett és Csórik János fia Ábel János 

Futóova Anita és Papp Dávid Bence leánya Viktória 

Ramóna 

Kovács Szabina és Vas János leánya Luna 

Szádeczky Dóra és Tóth András fia Nimród 

Bors Gabriella és Kulcsár Géza leánya Lexa 

Községünk kis állampolgárait szeretettel 

köszöntjük! 

Házasságot kötöttek: 

Békési Bianka és Andrássy Zoltán 

Ujvári Éva Mária és Ludas Gyula 

Harcsa Alexandra Csilla és Török Ferenc 

Sok boldogságot kívánunk! 

Elhaláloztak: 

Tímár István (Az előző anyakönyvi hírekből 

kimaradt, elnézést kérünk.) 

Koch Gyuláné Lévai Margit   

Domján János 

A hozzátartozók gyászában osztozunk! 

Dunaalmási 

Híradó 
 

 

 

Lakossági tájékoztató 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy  

 

- Az avar és kerti hulladékok nyílt téri 

égetéséről szóló 5/2015.(III.25.) 

önkormányzati rendelete értelmében 

május, június, július és augusztus 

hónapokban nem engedélyezett a kerti 

hulladék nyílt téri égetése. Kerti 

hulladéknak tekinthető fű, falomb, 

kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, 

szár, levél, és egyéb növényi maradvány.  

- Az élhetőbb Dunaalmásért szóló 14/2016. 

(IX.29.) önkormányzati rendeletben a 

képviselő-testület a közösségi együttélés 

alapvető szabályként meghatározta, 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.  

A rendelet értelmében, aki az 

engedélyezett időszakon kívül a fenti 

eszközöket használja, az a közösségi 

együttélés alapvető szabályait sértő 

magatartást követ el, ami 150.000 Ft 

közigazgatási bírsággal sújtható!  

- Az ingatlanok tisztántartásáról szóló 

7/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet 



értelmében az ingatlan tulajdonosa, 

bérlője, használója köteles gondoskodni: 

 

a) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda 

hiányában három méter széles 

területsáv, vagy ha a járda mellett 

zöldsáv is van, az úttestig terjedő 

teljes terület tisztán tartásáról, és 

 

b) az ingatlana előtt lévő 

járdaszakasz melletti nyílt árok,  

járda hiányában az ingatlana előtti 

nyílt árok és ennek műtárgyai 

tisztán tartásáról,  

 

c) tulajdonában, vagy használatában 

lévő ingatlanról közterületre kihajló, 

valamint az ingatlana előtt, mögött, 

illetve saroktelek esetében az 

oldalirányban elhelyezkedő 

közterületen lévő növények 

közlekedést akadályozó gallyazásáról, 

 

d) az ingatlannak a tisztántartásáról és 

gyommentesítéséről, ingatlanán lom, 

környezetszennyező anyag 

tárolásának megszüntetéséről, 

 

e) a szórakozóhelye, 

vendéglátóhelye, üzlete elé 

hulladékgyűjtő edény 

elhelyezéséről és a hulladék 

rendszeres elszállításáról, az 

üzlet előtti járdaszakasz 

tisztántartásáról. 

E rendelet alkalmazásában tisztán 

tartás: az ingatlan tisztítása, hó- és 

síkosság mentesítése, pormentesítése, 

gyommentesítése. 

A rendeletben meghatározott 

magatartások közösségi együttélés 

alapvető szabályainak minősülnek, 

melynek megszegése esetén 

százötvenezer forintig terjedő 

közigazgatási bírság szabható ki. 

 

Tisztelt Lakosság! 

Az elmúlt években több olyan helyi rendelet 

került megalkotásra, ami korlátoz, vagy előír 

bizonyos magatartási formákat. A 

rendeletekben előírt szabályok célja nem az, 

hogy mindenkit jól megbüntessünk! A 

szabályok célja az, hogy külső megjelenésében 

is rendezett, tervezhető, élhető településsé 

tegyük Dunaalmást, azonban akik ezt nem 

hajlandóak figyelembe venni, ott legyen 

lehetőségünk szankciót alkalmazni! 

Több esetben lehetett, lehet hallani, hogy 

rendezetlen, koszos, gazos a falu, és az 

Önkormányzat, vagy a Hivatal nem csinál 

semmit.  

Nos, Dunaalmásnak jelenleg 4 fő közmunkás 

munkavállalója van, két hölgy, akik 

folyamatosan járják a települést és 

összegyűjtik az itt élők, vagy erre utazók által 

kidobált szemetet. A két férfi munkásunkra és 

a falugondnokra hárul az a feladat, hogy 

hozzávetőlegesen 10-12 hektár (1 hektár = 

10.000 m2) területen elvégezze a fűnyírási 

feladatokat. Higgyék el, van ennyi! 

Folyamatosan figyelmet fordítunk közútjaink 

javítására, közterületeink rendezetté tételére!  

De szükségünk van az Önök segítségére, és 

együttműködésére annak érdekében, hogy 

rendezett és tiszta képet mutasson 

településünk!  

Ezalatt csak annyit kérünk, hogy mindenki a 

saját ingatlanán és az ingatlana körül vágja le 

a füvet, az ingatlanról kilógó ágakat, ne 

dobáljon ki a kertjéből a közterületekre, 

utakra hulladékot, zöld hulladékot is 

beleértve! Sajnos ezeket a problémákat napi 

szinten tapasztaljuk!  

Elsősorban Magunknak tesszük szebbé a 

környezetünket! 

Külön köszönet illeti azon Dunaalmási 

lakókat, ingatlantulajdonosokat, akik évek, 

vagy évtizedek óta rendezik a tulajdonuk 

környezetét, több mellékutcában nem volt 

szükség arra, hogy az önkormányzat végezze 

el a felsorolt munkákat!  

 

A „csendrendelet” sem véletlenül került 

megalkotásra. Több jelzés érkezett a 

Hivatalhoz, hogy nem lehet eltölteni a 

településen egy nyugodt, csendes estét. Szombat 



este, vasárnap délben és este zúgnak a kerti 

gépek, csiszológép, körfűrész!  

A célunk a szabályozással csak annyi, hogy 

legyen olyan időszak a településen, amikor 

csendes, nyugodt környezetben lehessen egy 

kerti programot szerveznie bárkinek! Olyat, 

amikor halljuk a vendégünk szavát, amikor 

kiülünk a kertbe! Vagy csak egy csendes 

napra vágyunk, amikor hallgathatjuk a 

természet hangjait.  

Szombat 17 órától a következő hét hétfő reggel 

7 óráig megállhat egy kicsit a munka! 

 

A kerti zöld hulladékok nyíltéri égetése 

esetében a május és a nyári hónapok, illetve 

munkaszüneti napok (vasárnap és ünnepnap) 

azok, amikor a tevékenység nem 

engedélyezett. A nyári, aszályos időszakban 

úgy gondoljuk ez érthető is! 

Célunk ebben az esetben az, hogy egy nap 

legyen füstmentes! Legyen egy nap, amikor a 

kimosott ruhákat kintre is lehessen teregetni 

és ne füstszaggal hozzuk vissza a házba, vagy 

a házunk szellőztetése ne a füst beengedéséről 

szóljon! 

Régóta, és folyamatosan foglalkozunk a vadak 

belterületről történő kiszorításával. Az érintett, és 

a helyben szerveződő vadásztársaságoknál 

elértük, hogy rendszeres vadászatot folytassanak 

a belterület és külterület határainál, illetve 

zöldhajtásokat végeznek, melynek hatására a 

vadakat vissza próbálják terelni az élethelyükre. 

De ezt a tevékenységet nem segíti, ha több lakó 

eteti a vadakat belterületen, vagy annak 

határától nem messze! A vadak ilyen formájú 

etetését be kell fejezni! Ezzel becsalogatjuk 

őket a saját lakó helyünkre, és komoly károkat 

idézünk elő magunknak, vagy a 

szomszédságunknak! Higgyék el, létezik a 

probléma! 

Gondoljon bele mindenki abba, hogy milyen, 

amikor mi Magunk vagyunk a zaj és füst, vagy 

a vadak elszenvedői! Biztosak vagyunk abban, 

hogy mindenki járt már így, és tudjuk, hogy 

nagyon bosszantó! Amikor áthaladunk egy 

településen, ahol rendezettek a porták és a 

házak előtti közterületek. Milyen jó érzés, 

ugye? Több lakó elmondta, hogy szeretné, 

hogy Dunaalmás is így nézzen ki! Ehhez kell 

az Önök segítsége! Higgyék el, ott sem tud az 

Önkormányzat, a Hivatal mindent elvégezni!  

Erre is gondoljon mindenki, aki kritikával 

illeti a szabályokat! Az itt élők nyugalmáért, 

tetszéséért készítjük ezeket! 

Kérjük, hogy a fenti gondolatokat átgondolva, 

a fenti szabályokat szíveskedjen mindenki 

betartani! Ellenkező esetben szankciókat lesz 

szükségünk alkalmazni! Magunknak és 

lakótársainknak tesszük élhetőbbé a 

települést! Lehessünk büszkék arra, hogy szép 

a falu, és élhető!  

  Ollé Árpád   Makay Tibor 

polgármester kirendeltség-vezető 

 

Önkormányzati hírek 
 

A képviselő-testület június 28-án ülésezett.  Az 

üléseken az alábbi döntések születtek. 

 
A képviselő-testület elfogadta az ÉDV Zrt. 2016. évi 
víziközmű üzemeltetés vízágazati és 
szennyvízágazati beszámolóját. Az ülésen részt vett 
Mátis István, az ÉDV Zrt. területileg illetékes 
üzemvezetője, akit tájékoztatást kapott 
Dunaalmást érintő ivóvíz és szennyvízcsatorna 
hálózatok hibáiról, hiányosságairól, mely utcákban 
kell kialakítani a hiányzó hálózatokat, illetve hol 
tapasztalható alacsony víznyomás. Mátis Úr 
elfogadta a tájékoztatást, ígéretet kapott a testület 
a problémák kivizsgálására.  
 
A képviselő-testület módosította az egyes szociális 
és gyermekvédelmi ellátási formák helyi 
szabályozásáról szóló Dunaalmás Község 
Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. 
(II.26.) önkormányzati rendeletét. A módosítást 
jogszabályi változások és a közétkeztetésért 
fizetendő térítési díjak változása indokolta. A 
módosítás 2017. augusztus 1. napján lép hatályba. 
A térítési díjak augusztus 1 napjától az alábbiak 
szerint kerültek megállapításra: (az összegek 
bruttóban értendők) 

a) óvodáskorú gyermek napi háromszori 
étkezése (tízórai, ebéd, uzsonna) 
térítési díj:    
    430 Ft/adag 

b) iskoláskorú gyermek 



ebéd térítési díj:   
    380 Ft/adag 
napi 3x étkezés díja:                                     

 450 Ft/adag. 
c) A szociális étkeztetés intézményi térítési 

díja: 550 Ft/adag.” 

A képviselő-testület megalkotta az ingatlanok 
tisztántartásáról szóló 7/2017. (VI.30.) 
önkormányzati rendeletét az alábbi tartalommal: 
 

„Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 

7/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelete 
az ingatlanok tisztántartásáról 

Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az 1. § a), b) pontja, 2. §-a tekintetében a 
hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) 
bekezdés c) pontjában, az 1. § c) pont tekintetében az 
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott 
eredeti jogalkotói hatáskörében, a 3. §, 4. § 
tekintetében Magyarország helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX.törvény 143. § (4) bekezdés d) 
pontjában és a közigazgatási hatósági eljárás és 
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. 
törvény 94/A. § (1a) bekezdésében kapott 
felhatalmazás alapján, az 1. § - 4. § tekintetében 
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 8. § (2) bekezdésében, 13. § 5. 
pontjában, az 1. § c) pontja tekintetében az 
Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 

1. § Az ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója köteles 

gondoskodni: 

a) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában 

három méter széles területsáv, vagy ha a járda 

mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes 

terület tisztán tartásáról, és 

b) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz melletti 

nyílt árok, járda hiányában az ingatlana 

előtti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán 

tartásáról, 

c) tulajdonában, vagy használatában lévő 

ingatlanról közterületre kihajló, valamint az 

ingatlana előtt, mögött, illetve saroktelek 

esetében az oldalirányban elhelyezkedő 

közterületen lévő növények közlekedést 

akadályozó gallyazásáról, 

d) az ingatlannak a tisztántartásáról és 

gyommentesítéséről, ingatlanán lom, 

környezetszennyező anyag tárolásának 

megszüntetéséről, 

f) a szórakozóhelye, vendéglátóhelye, üzlete 
elé hulladékgyűjtő edény elhelyezéséről és a 
hulladék rendszeres elszállításáról, az üzlet 
előtti járdaszakasz tisztántartásáról ; 

 2. § E rendelet alkalmazásában tisztán tartás: az 

ingatlan tisztítása, hó- és síkosság mentesítése, 

pormentesítése, gyommentesítése. 

3. § (1) Az 1. §-ban meghatározott magatartások 

közösségi együttélés alapvető szabályainak 

minősülnek. 

(2) A közösségi együttélés szabályaival ellentétes 

magatartás elkövetésével kapcsolatos közigazgatási 

hatósági eljárás lefolytatása tekintetében a 

Képviselő-testület a hatáskör gyakorlását a jegyzőre 

ruházza át.  

4. § (1) Az ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója ellen 

az 1. §-ban meghatározott magatartás megszegése 

esetén százötvenezer forintig terjedő közigazgatási 

bírság szabható ki. 

(2) A közösségi együttélés alapvető szabályaival 

ellentétes magatartás elkövetése miatt kiszabott 

közigazgatási bírságot készpénz-átutalási 

postautalványon, vagy banki utalással kell befizetni. 

(3) A pénzbírság kiszabása helyett a jegyző felszólítást 

alkalmazhat, amennyiben a magatartás az elkövetés 

körülményeire tekintettel csekély súlyú, és ettől az 

intézkedéstől kellő visszatartó erő várható. 

5. § Ez a rendelet kihirdetését követő 15. napon lép 

hatályba. 

    Ollé Árpád                                          Dr. Kórósi Emőke 
   polgármester                                      jegyző    
 
A rendelet kihirdetve: 2017. június 30. napon. 

                                                                                                   
Dr. Kórósi Emőke                                                                                           
jegyző” 
 

A rendelet 2017. július 15. napján lép hatályba.  
  
Dunaalmás Község Önkormányzata tagja a Duna-
Vértes Köze Regionális Hulladékgazdálkodási 
Társulásnak. A társulásba történő belépéshez, 
illetve kilépéshez szükséges a tagönkormányzatok 
hozzájárulása. A képviselő-testület hozzájárult 
Felcsút, Esztergom és Kisoroszi belépéséhez, illetve 
Szigetszentmiklós, Szigethalom és Halásztelek 
kilépéséhez. 



A képviselő-testület zárt ülés keretében a 
fenntartásában lévő Kék Duna Óvoda 
intézményvezetői feladatok ellátására – pályázati 
kiírás mellőzésével, illetve a nevelőtestület és a 
dolgozók egyetértésével – Bartók Anikó 
óvodavezetőt további öt évre ismételten megbízta. 
 
A képviselő-testület a Kék Duna Óvoda 
csoportszámát a 2017/2018-as nevelési évben  
három csoportban határozta meg, az előző évvel 
megegyezően. 
 
A képviselő-testület módosította a Kék Duna Óvoda 
alapító okiratát, illetve elfogadta az új egységes 
szerkezetbe foglalt alapító okiratot. A módosítást a 
magasabb szintű jogszabályok és formai 
követelmények megváltozása indokolta. 
 
A képviselő-testület tárgyalta az útbaigazító 
táblarendszerek kiépítését. További árajánlatokat 
kérnek be a kivitelezésre, illetve megvizsgálnak 
több típust is. Döntés a következő rendes ülésen 
várható. 
 
A képviselő-testület jogszabályi kötelezettségének 
eleget téve felülvizsgálja a Dunaalmás Község 
Önkormányzatának Helyi Esélyegyenlőségi 
Programját. A felülvizsgálatot 2017. 10. 30. 
napjáig elvégzi. 
 
A képviselő-testület nem támogatta a 
Nyergesújfalui Kick-Boksz Sportegyesület Európa-
bajnokságon való részvételére szóló támogatási 
kérelmét. 
 
A képviselő-testület térítés mentesen, határozatlan 
időre bérbe adta Dunaalmás Község 
Önkormányzata tulajdonát képező Dunaalmás, 
Almási u. 143. szám alatti, 4299/6 hrsz-ú volt 
tűzoltószertár épületének középső két helyiségét a 
Dunaalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesület részére 
felszereléseik tárolásának céljára, azzal a feltétellel, 
hogy az épületrész rendbetételét és az azt követő 
állagmegóvását az egyesület önköltségén elvégzi.  
 
A képviselő-testület a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú 
helyi termékértékesítést szolgáló piacok 
infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés 
fejlesztése című támogatás 2. célterületére, a Kék 
Duna Óvoda főzőkonyhájának és a hozzá tartozó 
étkezőjének fejlesztésére benyújtja pályázati 
anyagát. A támogatáshoz szükséges 25 %-os saját 

forrást biztosítja a költségvetés általános 
tartalékának terhére. 
Korábban, ezen támogatás keretéből a Csokonai 
Általános Iskola étkezőjét kívánta kialakítani a 
testület, de erre a pályázat nem adott lehetőséget, 
mert csak meglévő konyha vagy étkező fejlesztése, 
bővítése támogatható, ezért az erről szóló 
58/2017. (VI.26.) határozatát a képviselő-testület 
visszavonta. A kialakítani kívánt étkező 
tervdokumentációját elkészítteti, egy esetleges 
jövőbeni pályázat benyújtásához.  
 
Más érdemi döntést az ülésen a képviselő-testület 
nem hozott. A következő rendes testületi ülés 
2017. szeptember 27-én lesz.  
 
 
Makay Tibor 
kirendeltség-vezető 

 

Temető, ravatalozó 
 

Képviselő testületünk döntése értelmében az 

elmúlt időben kiemelt figyelmet fordítottunk a 

temetőre és a ravatalozóra, melynek mostanra 

több eredménye is látszik. Az elvégzett feladatok jó 

része társadalmi munkában történt, az ebben részt 

vállalóknak ezúton szeretnék köszönetet 

nyilvánítani. 

Az első feladat az épület ereszcsatornájának a 

cseréje, melyet Gönczöl György készített el. A 

következő lépés a templom felőli kapu elkészítése, 

melyhez a faanyagot Domján Viktor szerezte be és 

szállította Dunaalmásra, a csiszolást és az 

összeállítást Horváth Gábor végezte. A helyszíni 

összeállításban és a cserepezésben részt vett még 

Sipos József, Ádámku Attila és Kun Lajos, aki az 

összes munkafolyamat szervezésének 

oroszlánrészét is végezte. 

A ravatalozó esetében az ajtó cseréjéről és a 

faburkolatok megújításáról is döntöttünk. Az ajtót 

Kovács Ferenc asztalos vállalkozó készítette és 

állította a helyére. A faburkolatokat Sipos József, 

Kun Lajos és Németh Péter rakta fel az épületre, a 

faanyag és a tetőn lévő kis torony festése Tóth 

Dávid munkájának köszönhető. 



Rendbe kellett tenni az épület környékét is a sűrű 

növényzet miatt, elsősorban az elektromos vezeték 

biztonsága érdekében. Ezt a munkát Kun Lajos, 

Vajas Zoltán, Makay Tibor, Komáromi Norbert, 

Lévai Zoltán, Hajdú Balázs végezte, és nagy 

segítségünkre volt Kun Szabolcs is. 

A kapu szerkezetére a két ajtót Kun Lajos 

elkészítette, a faanyagot Horváth Gábor rászereli és 

nemsokára a helyére kerül, ami után rákerülhet a 

zárható hirdető a temetői rendtartással, ezt 

Bihacker Árpád segítségével sikerült elkészíttetni. 

Ha ez megvalósul, utána a temető területére 

autóval csak munkavégzés érdekében lesz 

lehetséges behajtani. 

A temető rendjére elsősorban a megnőtt fű és 

kiszáradt cserjék miatt is gondoltunk. A kaszálásban 

Kun Lajos, Horváth Gábor, Új Zoltán, Pogrányi Béla, 

Lévai Zoltán, Komáromi Norbert és jómagam 

vettünk részt. 

A csapok mellé állványokat készített Kun Lajos, 

hogy az öntözőedényeket könnyebb legyen tárolni 

és igénybe venni, ezek nemsokára a helyükre 

kerülnek. Tervezzük a temető szélén 

felhalmozódott bontási anyagok elszállítását is, ez 

szervezés alatt áll. 

Szeretnénk a temetőt és környékét a továbbiakban 

is rendezettnek tudni, kérünk minden 

temetőlátogatót, hogy segítsen minket ebbéli 

szándékunkban!  

Tisztelettel: Ollé Árpád 

Csokonai Művelődési Ház 

 

Tisztelt dunaalmási Lakosok! 

Idén is tartottunk a Művelődési Házban nyári 

gyermekfelügyeletet, színes programokkal, amelyen 32 

gyermek vett részt. Voltunk strandon, geológiai 

múzeumban, a neszmélyi Hajóskanzenben, sokat 

játszottunk és persze Neszmélyen fagylaltoztak a 

gyermekek. Ezúton szeretnénk megköszönni a 

közreműködést és a támogatást Dunaalmás Község 

Önkormányzatának, a Család-és Gyermekjóléti 

Szolgálatnak és a Vöröskeresztnek. 

Geszler Anita, az NMI munkatársa 

Dunaalmásért Alapítvány 

Ballagás 2017 

 

 

„A dolgok nem kívül 

kezdődnek, hanem 

belül,  

nem alul, hanem 

felül,  

és nem a láthatóban, 

hanem a láthatatlanban.”  

                                                                     

Hamvas Béla 

 

Az iskola a gyerekekért van, és ott minden 

értük kell, hogy történjen. Ebben legfontosabb 

segítőtárs a szülő. A családokkal való 

együttműködés az iskola elsőrendű 

kapcsolatrendszere, amely a kölcsönös jóindulaton 

és segítőkészségen kell, hogy alapuljon. A családi és 

az iskolai nevelés összhangja nélkülözhetetlen. 

Láthatatlan munka az, amelyet nem fizetség 

ellenében, hanem a családért vagy egy közösségért 

végeznek az emberek, akik gyakran társadalmi 

elismertséget sem kapnak érte. A Dunaalmásért 

Alapítvány célja, hogy a társadalmi szerepvállalás 

tükrében ráirányítsa a figyelmet azokra az 

emberekre, akik csendben végzik a dolgukat, és 

elismerje azt az értékes és pótolhatatlan munkát, 

amelyet végeznek .  

Idén többen is búcsúztak a Dunaalmási 

Iskolától, hiszen gyermekük elballagott iskolánkból. 

Nekik mondtunk köszönetet a ballagás napján.  

Ezúton is köszönjük Albertné Kun Erika, 

Elekné Pintér Jutka, Takácsné Komáromi Mónika, 

Balogh Márton és felesége Baloghné Sáfár Tünde, 

Dr. Illés László és párja Bálint Gabriella kitartó, 

lelkes, kreatív, támogató munkájukat, melyre az 

iskolának és a gyermekeknek is nagy szüksége volt.  

 

Horváth Ágota  alapítványi titkár  



 

Öregmalom Sakk – kör - Sakk tábor 

A Csokonai Álatlános Iskola sakkozói 

„táborozás”-sal zárták az idei tanévet. A 

Dunaalmásért Alapítvány jóvoltából az 

Öregmalom-ban gyűltek össze minden nap, 

hogy kipihenjék a tanév fáradalmait.  

Reggeli jóga és tízórai után sakk 

foglalkozás várt rájuk Kiss István 

vezetésével, ahol sok érdekes dolgot 

megtudhattak, például azt, hogy sakkozás 

közben az oldalról jövő támadások 

könnyebben elkerülik a figyelmünket. 

Délutánonként fürdőzéssel teltek az órák, 

hiszen nagyon kedvező volt az időjárás és a 

nagy melegben mindenkinek jól esett a 

felfrissülés.  

Egy a szigeten tett séta közben Feri 

bácsi vezetésével megismerhették az ottani 

flórát, majd tatabányai csillagászoknak, 

Pozsgay Gyulának és társának 

köszönhetően bepillanthattak az éjszakai 

égbolt rejtelmeibe. Rengeteg játékkal, 

nevetésssel töltötték a hetet a gyerekek, 

akiknek köszönjük, hogy velünk voltak. A 

következő tanévben nagy feladat vár 

sakkozóinkra, hiszen Dunaalmás saját 

csapattal indul majd a megyei sakk 

bajnokságban. Kellemes nyarat és 

feltöltődést kívánunk a gyerekeknek és 

szüleiknek egyaránt.  

Horváth Ágota  

alapítványi titkár 

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. 

 

Telefon:  

 

06-20/964-1797, 

 06-20/357-4658 

 

Minden hétfőn és pénteken 17 

órakor  

a Csokonai 

Művelődési Házban  
 

M.A.X. Training,  

 

, csütörtökönként hastánc  

17.30-18.30 között 
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BEVEZETÉS 

 

A Dunaalmásért Alapítvány 2016 év elején alapult a község képviselőtestületének 

névhasználati engedélyével.  

Működését 2016. márciusában kezdhette meg a Tatabányai Törvényszék, mint 
bejegyző hatóság határozata alapján.  

 

Alapítóokiratában  - nevéhez hűen  - Dunaalmás életével kapcsolatos célokat 

határoz meg.  

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,  

• életmód javítás, 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. 

 

Az Alapítvány tevékenységét az alapszabályban foglaltaknak megfelelően végzi, 
vállalkozási tevékenységet nem folytat. 

 

Az Alapítvány egyszerűsített éves beszámolót készít. Tárgyi eszközökkel, 

készlettel, befektetett pénzügyi eszközökkel nem rendelkezik. Bér és bérjellegű 

költségei illetve személyi jellegű egyéb kifizetései az adott időszakban nem 

voltak. 

Reméljük, hogy a néhány szülő és céges támogató anyagi támogatásának 

köszönhetően minden diák és szülő örömére eredményesen végeztük munkánkat.  
 

Dunaalmás, 2017. május 10.                          

H 

 Horváth Ágota Mária    alapítványi titkár 

1. Rendezvények 2016-ban 

 

Az alapítvány 2016. júliusának végén a Dunaalmási Református Szeretetházban 

megrendezett jótékonysági koncerten jelent meg először „támogatóként”. 

Bemutatkozás képpen 20.000,- Ft –tal támogattuk a szeretetház működését, a bent 

lakók életét.  

 
2016. augusztusában kötöttük az első támogatási szerződésünket a dunaalmási 

Újtelep utca „ családi közössége” képviseletében Ifj. Vas Jánossal. Az alapítvány 

50.000,- Ft-tal támogatta a hagyományos Újtelep utcai utcabált , majd az utcabál 

szervezőitől 100.000,- Ft támogatást kapott vissza. Az utcabál kiváló lehetőséget 

nyújtott ahhoz, hogy a község lakói tudomást szerezzenek az alapítvány 

létezéséről, jövőbeni céljairól.  

 
2016 –ban is megrendezésre került a szeptember elején aktuális Őszi Ízek 

Fesztivál, melynek szervezését 50.000,- Ft-tal támogatta az alapítvány. A fesztivál 

idején az alapítvány egy külön sátorban mutatkozott be, fesztiváli feleletválasztós 

rejtvénnyel és értékes ajándékokkal jutalmaztuk az érdeklődőket.  

 

2016 október elejére bemutatkozó estet hirdettünk a helyi vállalkozások és a 

lakosok, illetve a Dunaalmást kedvelők körében. A bemutatkozást örömmel vette 

az összegyűlt szép számú közönség. 

 
Szintén októberben indítottuk újra az Öregmalom Sakk Szakkört a Dunaalmási 

Csokonai Általános Iskolában . Az alapítvány fizeti Kiss István sakkedző-t,aki a 

gyermekekkel minden hét pénteken az iskolai tanórák után szakkör keretein belül 

foglalkozik, havi rendszerességgel versenyre kíséri őket, vagy házi versenyt 

rendez számukra. Terveink között szerepel, hogy a következő tanévben 

Dunaalmás saját csapattal indulhasson a körzeti sakk diákolimpia versenyein.  

 

20016 novemberében ajándékokkal köszöntöttük az önkormányzat által szervezett 
ünnepségen a falu időskorú lakóit.  

 

2016 decemberében a falu karácsony alkalmával, csoki mikulással leptük meg a 

község gyermekeit.  

December 31.-én az önkormányzat és a Vidovszky család kezdeményezéséhez 

csatlakozva támogattuk a Soványmalac Vágta, vagyis a hagyományos 

„szilveszteri futás” lebonyolítását.   

 

2. Az Alapítvány működési feltételei 2016-ban 

 

Munkánkat továbbra is az Almási utca 157-ben végezzük, ahol a tulajdonos 

ingyen biztosítja számunkra az iroda és a szükséges telekommunikációs eszközök 

használatát.   

 

Az alapítvány bérjellegű kifizetést, tiszteletdíjat vagy más személyi juttatást 2016-
ban senkinek sem nyújtott.  

 

 

2.1 Források 

 

2016-ben az alábbi forrásokból gazdálkodott az Alapítvány: 

 

Nyitó készlet:     120.000 Ft  

ebből:  bankszámlán:  120.000 Ft 

   pénztárban:   0 Ft 
 

Bevételek:      1.227.170 Ft 

 ebből:   tagdíj:      522.350 Ft 

   Kapott támogatás:    704.814 Ft 

 

2.1.1 Beszámoló az alapítványi vagyon felhasználásáról – megtekinthető az 

alapítvány honlapján www.dunaalmasertalapitvany.hu 

 

2.1.2  Működési költségek 

 

Mivel a Dunaalmásért Alapítvány ingyen használhatja az alapítvány telephelyéül 

szolgáló épület irodahelyiségét, irodai és telekommunikációs eszközeit, így 

működési költsége az alapítványnak nem volt. 

 

2.2 Költségvetési és önkormányzati eredetű támogatások 

 
Az alapítvány 2016-ban 

- helyi önkormányzattól, fővárosi önkormányzattól 

- kisebbségi települési önkormányzattól vagy ezek szerveitől  

nem kapott támogatást. 

 

2.3 Az alapítvány tisztségviselőinek juttatásai 

 
Az alapítvány kuratóriumának és felügyelő szervének tagjai bérjellegű juttatást,  

 tiszteletdíjat vagy támogatást sem pénzben sem természetben nem kaptak.  

 

2.4 A 2016évi egyszerűsített beszámoló 

 

1 8 7 4 3 1 4 4 - 1 - 1 1    

 

A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek egyszerűsített beszámolója 2016 

Dunaalmásért Alapítvány 

2545 Dunaalmás Almási u. 157 . 

 

Dunaalmás, 2017. május 19.  

      

 Horváth Ágota Mária  

      
     alapítványi titkár  

 

A 2016. évi egyszerűsített beszámolót az alapítvány kuratóriuma 2017. május 19.-

i ülésén egyhangúan jóváhagyta. 

 

              Dr. 

Vidovszky Ferenc Albert  

      
  kurátor 



 


