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Lomtalanítási tájékoztató 2016
Érzed? jön a tavasz,
a fák alá
már tarka-fátylú verőfényt havaz.
A messzeségből hirnök érkezett:
madár lebeg a rónaság felett
s fény szállt a holt avarra: Hóvirág.
Ugye testvér
csábítanak most halk melódiák,
ezer kis visszatérő róna dal,
S ugye neked is tarka a világ,
s az álmaid megannyi könnyű lepkék:
már nemsokára zöldül a levél,
és visszaszáll a tavasz és a fecskék,
és a fecskékkel ő is visszatér...
Ha jönne már...
ügye testvér megálmodod ml lenne?..
S egy kis meleg
belopádzik halkan a szívedbe...

2016. márciusi programok
13. Idénynyitó lovasverseny a Lovardóban
15. Nemzeti ünnep (CSMH) 10,00
18. Víz-világ Napi előadás (CSMH)
19. Falutakarítás 9 12-ig
22. Víz-világ Napja a Kék Duna Óvodában
23. Husvet a Kek Duna Ovodaban
23. Kézműves húsvéti foglalkozás (CSMH)
29-től 5 napos média tábor
-

2016. áprilisi programok
4. Nyílt nap a Kék Duna Óvodában
11. Költészet Napja (CSMH)
12. Költészet napi szavalóverseny a
Csokonai Általános Iskolában

DUNAALMÁS településen a lomtalanitás 2016.
MÁRCIUS 21-én, HETFON kerül megrendezésre.
Á lomtalanítást a településen
VERTIKAL Nonprofit Zrt. végzi.

közszolgáltató,

Kérjük, az elszállítandó lomokat reggel 6 órára
helyezzék cl közterületen, úgy, hogy azt a begyűjtést
végző jármű meg tudja közelíteni és a rakodás
biztonságosan és balesetmentesen elvégezhető legyen.
A lomt&anítás során kérjük, amennyiben lehetséges, a
kisdarabos lomhulladékát nyitott zsákban vagy
dobozban helyezze ki, ezzel könnyíwe meg
munkatársaink munkáját.
Éves lomtalanítás keretében háztartási lomokháztartási berendezési tárgyak, bútorok, műanyag
eszközök, könyvek, ruhák, szőnyegek, megunt játékok
stb.- kerülnek elszállításra.
Éves lomtalanítás során nem szállíthatunk el :
Elektronikai hulladékot (tv, rádió, hűtőgép, porszívó,
hajszárító, tűzhely, stb.)
Veszélyes
vegyszereket,
fáradt olajat
akkumulátort,

hulladékot
(festéket,
ragasztót,
gyógyszereket, növényvédő szereket,
vagy ezekkel szennyezett tárgyakat,
elemeket, gumiabroncsot, stb.)

Építési törmeléket (kibontott ajtót, ablakot, kádat,
csempét, gipszet, téglákat, betont, cserepet, stb.)
Zöldhulladékot, (gaily, salak, trágya, szalma, egyéb
növényi és állati hulladék) egyéb mezőgazdasági, ipari
hulladékot
Kérem, figyeljen arra, hogy csak a lomtalanításkor
elszállítható tárgyakat helyezze ki, ezzel ügyelve
környezete tisztaságára.
Segítő együttműködésüket megöszönve:
VERTIKÁL Nonprofit Zrt.
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Önkorményzati hírek
A képviselő-testület február 23-aj testületi ülése a
képviselők távolmaradása miatt határozatképtelen
volt. A képviselők távolmaradása a HOMATECH
Zrt. által tervezett használt gumiabroncs feldolgozó
üzem Dunaalmásra történő megvalósítása váltotta
ki. A képviselők az üzemet egészségre és a
környezetre károsnak, kockázatosnak ítélték’
Az ülés meghívójába szereplő további napirendi
pontokat a képviselő testület a március 2-ai
rendkívüli ülésén tárgyalta. Az ülésen az alábbi
döntések születtek.
A képviselő testület elfogadta a Helyi Építési
Szabályzat
és
Településszerkezeti
terv
módosítását. A módosítás során az Altal-ér menti
kerékpárút nyomvonala beillesztésre került az
építési szabályzatba és a szerkezeti tervbe.
A képviselő testület újabb Helyi Építési Szabályzat
módosításának kezdeményezéséről döntött, ami az
Eurovelo
6-os
kerékpánit
megtervezett
nyomvonalának az építési és szabályozási tervbe
való beillesztése miatt szükséges.
Módosításra került az Önkormányzat avar és kerti
hulladékok nyílt téri égetéséről szóló 5/2015.
(111.25.) önkormányzati rendelete. A módosítás
értelmében február március
április valamint
szeptember október november hónapokban a
munkaszüneti napok (ünnepnapok) kivételével
minden napon engedélyezett a kerti zöldhulladékok
nyílt téri égetése.
—

—

—

—

A Kék Duna Napközi-otthonos Óvoda vezetője,
Bartók Anikó kezdeményezte egy óvodapedagógus
felvételét az intézménybe, a megnövekedett
gyermeklétszám és adminisztrációs többletmunka
elvégzése végett. A képviselő testület a napirendet
az óvodai beiratkozási időszak után újra tárgyalja,
mivel
a
munkavállalói
bérek
központi
finanszírozásának
mértékét
a
beíratott
gyermeklétszám határozza meg, ami a mostani
gyermeklétszámmal nem teszi lehetővé további
óvodapedagógus alkalmazását.
A

képviselő

testület

Barcsa

Pál

kérelmére

150.000,- Ft-tal támogatja az általános iskola
olaszországi tanulmányi kirándulását.
A képviselő testület a régi strand területére
tervezett „Pihenő tó” tervezésének előkészületi

munkálatainak elvégzésére felhatalmazta a
képviselő-testület Műszaki Bizottságát. A bizottság
a munkák elvégzését követően javaslatot tesz a
képviselő-testületnek a tervek elfogadására.
Domján Viktor Képviselő Úr kérte, hogy a
Dunaalmási Híradó mostani számában adjunk
tájékoztatást a képviselői tiszteletdíj mértékéről,
illetve a polgármester és alpolgármester
tiszteletdíjáról.
Magyarország önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. törvény (röviden Mötv.) 35. ~ (4)
bekezdése értelmében az önkormányzati képviselő
tiszteletdíja és egyéb juttatása közérdekből
nyilvános adat.
A képviselő-testület 2014. évben történő
megalakulásakor rendelkezett a képviselők
tiszteletdíjáról, melynek mértéke bruttó 55 000
Ft/hónap. A tiszteletdíj mértékén a testület a
megalakulása óta nem változtatott. A képviselők
egyéb juttatásban nem részesülnek. Két képviselő,
Domján Viktor és Kun Lajos Képviselő Urak
minden évben nyilatkoztak, hogy tiszteletdíjukat
nem kívánják felveimi, annak összegét az általuk
megnevezett önkormányzati célok megvalósítására
kívánják felhasználni.
A
polgármester
tiszteletdíját
az
Mötv.
egyértelműen
szabályozza.
A
társadalmi
megbízatású polgármester tiszteletdíj a Dunaalmás
estében bruttó 224 363 Ft (főállású polgármester
tiszteletdíjának 50 %-a), melynek egy részéről
Czeglédi Zoltán Polgármester Ur lemondott,
ezáltal a havi tiszteletdíja bruttó 166 500 Ft, ami
kiegészül havi 24 975 Ft költségtérítéssel, melynek
összegét úgyszintén az Mötv. egyértelműen
szabályoz, továbbá alanyi jogon megilleti a
polgármestert.
Az alpolgármester tiszteletdíja a polgármester
tiszteletdíjának 70-90 %-a lehet az Mötv. alapján,
és alanyi jogon megilleti, a költségtérítés. Ollé
Arpád Alpolgármester Ur nyilatkozott, hogy
tiszteletdíját a képviselő-testület a polgármester
mindenkori tiszteletdíjának 70 %-ában állapítsa
meg, illetve a költségtérítéséről lemondott, így Ot
havonta bruttó 116 550 Ft tiszteletdíj illeti meg.
Az önkormányzat költségvetési rendelete és
határozata is tartalmazza a képviselők, a
polgármester és alpolgármester tiszteletdíját, mely
a www.dunaalmas.hu honlapon megtekinthető.
A képviselő-testület 2016. március 3-án rendkívüli
ülést tartott, melyen név szerinti szavazással,
minősített
többségben
(Czeglédi
Zoltán
polgármester, Ollé Arpád alpolgármester, Baranya
Gábor és László Jánosné képviselők igen

szavazatával, valamint Kun Lajos és Vajas Zoltán
tartózkodik szavazatával) feloszlatta önmagát.
Domján Viktor képviselő nem tudott részt venni az
ülésen. A testületi ülés összehívásában tecbnikai
szabálysértéseket észleltem, melyet jeleztem a
Tatai Közös Onkormányzati Hivatal Jegyzője, Dr.
Kórósi Emőke Jegyzőasszony részére, aki az
észrevételeket az ülésről készült szószerinti
jegyzőkönyv
mellékleteként
megküldte
a
Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal
Törvényességi
Felügyeleti
Osztályára.
A
Törvényességi Felügyeleti Osztály vizsgálata még
nem fejeződött be.
A képviselő-testület 5 képviselő tagja indítványt
nyújtott be Czeglédi Zoltán Polgármester Urnak,
hogy a feloszlásról szóló napirendet tárgyalja Újra
a képviselő-testület. Az ülés összehívására a
Polgármester Umak 15 nap áll rendelkezésére. Az
ülés eredményéről a következő számban
beszámolok.

Csokonai Művelődési Ház

Kedves Dunaalmásiak!
Az idei év nagy eredményének tartom, hogy sikerült
elindítanunk a Pilates klubbot, és a Kreatív Kört. A
résztvevők Szép száma bizonyítja, hogy van igény a
közösség részéről az ilyen irányú foglalkozásokra.
A Baba- Mama klub tagjai farsangi bulit tartottak, míg
az Irodalmi Szieszta ajánlása alapján Petrozsényi Eszter
tartott író-olvasó találkozót és egy kisbusznyi
dunaalmási Budapesten, Tóth Zsóka estjén járt.
Csatlakoztunk a „Kultúrházak Éjjel —Nappal” országos
programsorozathoz.
Ezen
a
napon
újra
bebizonyosodott, hogy nagyon sok értékes és
közösségért tenni akaró emberéI közöttünk.
Azt hiszem, hogy akik részt vettek bármelyik
programon, azok szívet melengető élménnyel
gazdagodtak.

Makay Tibor
kirendeltség-vezető

A Művelődési Házban a márciusi programok a
következőképp alakulnak:

és Környezetvédő Egyesület
2016. március 12-én idei első
nagyszabású TÁRSADALMI
Munkát tart!!!
Kérek mindenkit aki tud jöjjön, egy egyszeri,
nagy munka lesz, kelt a létszám hozzá!!!
Eszközöket, gépeket viszünk, de kesztyűt,
gereblyét, ágvágó ollót aki tud hozzon !!!
Szombaton 8 órától tehát mindenkit szeretettel
várunk: nem csak horgászokat, azokat is akik
szeretnének valamit tenni azért, hogy
Dunaalmás szebb, rendezettebb, élhetőbb
legyen.
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1.
A Pilates torna keretében március 8-án előadás
lesz, 15. 30-tól.
2.
A március 15-i ünnepek miatt a torna,- másnap~
szerdán kerül megtartásra, 16 órai kezdéssel.

!

3. A Dunaalmási Kreatív Kör is ezen a napon, 16-án
lesz1 de a torna miatt a kezdési időpont 17 órára
módosul.
Március 17-én délelőtt a Viz Világnapja keretében
az esztergomi Duna Múzeum munkatársai fognak
interaktív foglalkozást és bemutatót tartani, 9.30.
kezdéssel. Ide várjuk azokat az anyukákat, akiknek
még nincs óvodás korú gyermeke, de szeretné
megmutatni a vízzel való játékokat

4.

:

5. A tavaszi szünetben újra Média tábor
A programokról bővebben a Csokonai művelődési Ház(
közösségi szervezet) facebook oldalán, és a megszokott
hirdetőtáblákon tájékozódhat.
Továbbra is sok helyről hallom, hogy nem tudnak a
programokról
Legyen az a közös felelősségünk, hogy
mindenki aki megkapja a meghívót, szóljon a
szomszédjának, barátjának, ismerősének, és ossza azt
meg saját facebook oldalán is ( Sem fizikai, Sem
anyagi lehetőségünk nincs arra, hogy minden
postaládába minden rendezvény előtt szórólapot
tegyünk.)
Továbbra is nagy szeretettel várjuk önöket:
A műv. Ház munkatársai nevében: Pap Éva

Tavászváró akció!
-

-

-

-

-

-

Női, Férfi, Gyermek hajvágás
Divat és klasszikus hajvágás
Haj újraépítés, kiváló minőségű Joico termékekkel
Festés, hajápolás Joico termékekkel
Dauer és Volumen növelés
Alkalmi, esküvői frizurák készítése
Szeretettel várom üzletemben:
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2545 Dunaalmás Almási út. 143. (régi horgászbolt)
Nyitva tartás: Bejelentkezés alapján
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Telefon: 06/30-541-4515
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Harcsa Alexandra
Fodrász
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Hirdetés
Tűzífának való fa kivágás fejében
Ingyen elvihetől
Dr. Ferenczy Miklós
Dunaalmás, Almási u. 22.
Tel.: 450-070
Hirdetési lehetőség!
Lehetőség van hirdetést elhelyezni
Dunaalmási Híradóban, több méretben.
Részletekről
érdeklődni
dunaalmasihirado~&~gmail.com-on lehet.
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Amennyiben valaki közérdekű
információt, falut érintő
eseményt, történést, programot
szeretne megosztani, vagy
bármiféle olyan közlendője van,
ami a Dunaalmásiak széles körét
érintheti, érdekelheti, az küldjön
bátran e-mailt a
d u n a a I ma s i h i ra do ~ g m a i I .co m
címre!!

