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Lomtalanítási tájékoztató 2017
DUNAALMÁS településen a lomtalanítás 2017. MÁJUS
29-én HÉTFŐN kerül megrendezésre.
A lomtalanítást a településen közszolgáltató, VERTIKÁL
Nonprofit Zrt. végzi.
Kérjük, az elszállítandó lomokat reggel 6 órára helyezzék el
közterületen, úgy, hogy azt a begyűjtést végző jármű meg
tudja közelíteni és a rakodás biztonságosan és
balesetmentesen elvégezhető legyen.
A lomtalanítás során kérjük, amennyiben lehetséges, a
kisdarabos lomhulladékát nyitott zsákban vagy dobozban
helyezze ki, ezzel könnyítve meg munkatársaink munkáját.
Éves lomtalanítás keretében háztartási lomok- háztartási
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 hulladékot (festéket, ragasztót, vegyszereket,
gyógyszereket, növényvédő szereket, fáradt olajat vagy
ezekkel szennyezett tárgyakat, akkumulátort, elemeket,
gumiabroncsot, stb.)
Építési törmeléket (kibontott ajtót, ablakot, kádat, csempét,
gipszet, téglákat, betont, cserepet, stb.)
Zöldhulladékot, (gally, 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 megköszönve:
VERTIKÁL Nonprofit Zrt
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Az elmúlt időszak történései
Postás túrázók
Értesítés érkezett önkormányzatunkhoz, hogy
keresztül fog haladni településünkön az az emléktúra,
melyben a Dunántúli Postás SE is részt vett, mint
szervező. Az esemény apropója, hogy idén ünnepli
önállóvá válásának 150. évfordulóját a Magyar Posta,
melynek emlékére egy „országkerülő kerékpártúrát”
szerveztek. A túra célja, hogy a határhoz minél
közelebb megkerüljék hazánkat, Budapestről nyugat
felé indulva, és az érkezés Budapestre az évforduló
napjára essen. A szervezők nem egy végig haladó
csapattal, hanem stafétával, tehát váltóval oldották
meg a feladatot, nálunk a Nyerges felől érkezőket a

tatai postások várták, és a lelkesítő levél átvétele után
vitték azt tovább stafétaként Komáromig.

jellegű közreműködésére, amellyel kapcsolatban a
Főépítész Asszonnyal Egyeztetve kerítünk majd sort.

A vidám várakozás a tataiakkal a Csokonai-parknál, a
felolvasás és a közös fénykép elkészülte után a falu
határánál búcsúztunk el, szerencsés utat kívánva a
sportolóknak.

Ravatalozó javítása

Naszályi földút
Aki arra lakik, vagy arrafelé dolgozik, bizonyára észlelte,
hogy a falunak ez az útja rendkívül elhanyagolt
állapotban van. Volt egy tervünk, hogy a
padkarendezést végző cég által a régi strand mellett
deponált kőzet-darálék kerüljön oda beterítésre a
közterület használati díj fejében, de ezt a cég nem
vállalta. A közterület használat díját a cég megfizette,
és határidőre a darálékot elszállította. A képviselő
testület úgy döntött, hogy a befizetett összeget a
Naszályi út felújítására költjük. A „talált pénzt”
murvavásárlásra,
szállításra
és
bedolgozásra
fordítottuk, így a két kilométeres útszakasz mintegy
fele felújításra került, sokkal kényelmesebben
használható.
Arculati kézikönyv
Előző alkalommal már hírt adtunk róla, hogy minden
településen Települési Arculati Kézikönyv (TAK)
elkészítése válik rövid időn belül kötelezővé. A
kézikönyv elkészülte az alapja a településképi rendelet
megalkotásának, ami szintén kötelező, ehhez kell
hozzáigazítani a helyi építési szabályzatot.
A folyamat (a TAK elkészítése) önmagában is több
lépcsőből áll, melyet állami főépítésznek a
megbízásával kell levezetni. A feladatok közé
hozzátartozik, hogy a lakosság a civil szféra és a
vállalkozások véleményét is ki kell kérni, melynek
érdekében fórumot kell tartani rövid időn belül. A
fórum célja, hogy legyen vélemény a település
különböző jellegű részeinek (pl. Újtelep, üdülőövezet,
Kültelek) az elhatárolására, illetve a fórum segítségével
ún. „jó példák” sorát kell bemutatni. Remélem, hogy a
rövid időn belül megrendezésre kerülő fórumon nehéz
dolgunk lesz a rengeteg jó példa és vonzerőt jelentő
érték felsorolásánál! Szerencsére – érthető –a rossz
példákra nem kell időt és helyet fecsérelni. A TAK
elkészítésénél számítunk a dunaalmásiak aktív és építő

Gönczöl György bádogos egyéni vállalkozó társadalmi
munkában, munkadíj nélkül elkészítette a Ravatalozó
ereszcsatornáját és hófogóit. Az Önkormányatnak csak
az alapanyagot kellett megvásárolnia.
MEGHÍVÓ
Dunaalmás
Község
Önkormányzata
nevében
tisztelettel hívjuk és várjuk a T. Dunaalmásiakat a 2017.
06.02-án (péntek) 18 órakor tartandó lakossági
fórumra.
A fórum témája: a Települési Arculati Kézikönyvvel
kapcsolatos tájékoztató, és a kézikönyv tartalmi
elemeivel
kapcsolatos
lakossági
javaslatok,
észrevételek előterjesztése.
A fórumon részt vesz Pengő Julianna megyei főépítész
asszony, aki a szakmai kérdésekről fog tájékoztatást
adni.
A fórumon számítunk a lakosság minél nagyobb arányú
aktív részvételére.
Tisztelettel: Ollé Árpád polgármester

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület április 26-án ülésezett. Az üléseken
az alábbi döntések születtek.
A képviselő-testület elfogadta dr. Friedrich Gábor a
Tatai Rendőrkapitányság kapitányság vezetője által
elkészített, a helyi közbiztonság helyzetéről szóló
tájékoztatását. a beszámoló adataiból kiderül, hogy
javult a közbiztonság helyzete, a bűncselekmények
száma visszaesett. A közlekedésbiztonsági helyzetet
jellemző személyi sérüléses balesetek száma 2-ről 4-re
emelkedett. Halálos baleset is történt, de nem a község
belterületén, hanem a 10. sz. főút külső szakaszán. A
balesetet követő helyszíni bejárás eredményeképpen
sebességkorlátozó és veszélyt jelző tábla került
kihelyezésre.
A képviselő-testület közös megegyezéssel, az iskolai
tanév végén, azaz 2017. június 16. napjával megszünteti
az önkormányzat és a Jóebéd 2011 Kft-vel 2013.
december 9. napján megkötött közétkeztetési feladatok

ellátására szóló vállalkozói szerződést. A feladat
ellátására új vállalkozó kerül kiválasztásra, melyben a
versenyeztetési eljárás elindult.
A képviselő-testület elfogadta Dunaalmás Község
Önkormányzatának és Intézményeinek új közbeszerzési
szabályzatát, ami megtekinthető az önkormányzati
hivatalban (Dunaalmás, Almási u. 32.), illetve a
www.dunaalmas.hu honlapon.
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat és
intézményei 2016. évi gazdálkodási beszámolóját, és
megalkotta a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról
szóló 4/2017. (V.2.) önkormányzati rendeletét, ami
megtekinthető
az
önkormányzati
hivatalban
(Dunaalmás, Almási u. 32.), illetve a www.dunaalmas.hu
honlapon.
A beszámolóból adataiból megállapítható, hogy az
elmúlt évben Önkormányzatunk fő feladata a
pályázatok lebonyolítása mellett a zavartalan,
problémamentes működtetés és a gazdasági egyensúly
biztosítása volt.
Finanszírozási kiadásaink két részre bonthatók, egyrészt
az Önkormányzat tulajdonában lévő Kék Duna Óvoda
működésének támogatása 37 379 e Ft-tal, valamint a
Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmás
Kirendeltség működéséhez történő hozzájárulás, ami 7
404 e Ft. A civil szervezeteket, iskolai kirándulásokat,
rendezvényeket 4 385 e Ft-tal támogatta az
önkormányzat.
Felújítási és beruházási kiadásaink 22 947 e Ft volt az
elmúlt évben. Amiből 4 246 e Ft-ot költött az
önkormányzat a Tornaterem parkolójának és
támfalának kiépítésére, 2 006 e Ft értékben szárzúzó
került
beszerzése,
közfoglalkoztatási
program
keretében több kis értékű tárgyi eszközt, kerti
szerszámokat és gépeket vásárolt az önkormányzat.
Felújítási kiadások az Édv Zrt. által a vízhálózaton
végzett értéknövelő munkákat 1 915 e Ft és a belterületi
utak felújítási kiadásait foglalja magába 10 321 e Ft
összegben, továbbá a vis maior támogatásból
megvalósult úthelyreállítást 1 638 e Ft értékben.
2016. év végén 44 380 e Ft pénzmaradvánnyal
rendelkeztünk, melyet teljes egészében beruházási és
felújítási kiadásokra különítettünk el, melyből 8 240 e Ft
a vízhálózat és szennyvízhálózat felújítási kiadásai.
A képviselő-testület megalkotta a településfejlesztéssel
és településrendezéssel, a települési arculati
kézikönyvvel és a településképi rendelettel összefüggő
partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 5/2017. (V.2.)
önkormányzati rendeletét. A rendelet megtekinthető az

önkormányzati hivatalban (Dunaalmás, Almási u. 32.),
illetve a www.dunaalmas.hu honlapon.
A Csokonai utca teljes felújításának elkészült a tételes
költségvetése, ami alapján a beruházás 23 660 110 Ftból valósulna meg. A képviselő-testület benyújtotta
pályázati anyagát az utca felújítására, mely pályázat erre
a célra maximálisan 15 000 000 Ft támogatást nyújt. A
fennmaradó 8 660 100 Ft önrész vállalásáról a
képviselő-testület döntött.
A képviselő-testület négy darab térképes információs
táblát készíttet, melyhez Dunaalmás térképes nyomatát
a Térkép Kft-vel készítteti el. A nyomatok elkészítésére
bruttó 200 000 Ft-ot biztosít. A táblák elkészítésére
ajánlatokat kér be. A táblák Dunaalmás frekventált
helyeire lesznek kihelyezve.
A képviselő-testület a Csokonai-Vöröskőalja-Lilla utcák
által lehatárolt területen közúti csatlakozással el nem
látott ingatlanokhoz kialakítja az útcsatlakozást. Ezzel a
kialakítással még minden telek útcsatlakozási
problémáját nem tudjuk megoldani, de a közeljövőben
nagyobb energiát fordítunk az ilyen típusú problémák
megoldására.
A képviselő-testület bruttó 500 000 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyújt a Dunaalmási Csokonai
Általános Iskola részére tanulmányi kirándulások
lebonyolítására.
A képviselő-testület elkészítteti és benyújtja pályázati
anyagát a VP6-7.2.1-7.4.1.3-17 számú helyi
termékértékesítést szolgáló piacok infrastrukturális
fejlesztése, közétkeztetés fejlesztése című támogatás 2.
célterületére, a Dunaalmási Csokonai Általános Iskola
étkezőjének fejlesztésére, kialakítására. A pályázat
maximális támogatási összege 20 000 000 Ft, a
pályázathoz 25 %-os önrészt kell biztosítania az
önkormányzatnak a támogatás elnyerése esetén.
Más érdemi döntést az ülésen a képviselő-testület nem
hozott. A következő rendes testületi ülés 2017. május
31-én lesz.
Makay Tibor
kirendeltség-vezető
A Youtube-on az alábbi elérhetőségen egy majdnem 2
perces nagyon hangulatos videót láthatunk
Dunaalmásról. Az egyszerűség kedvéért a Dunaalmási
Híradó facebook oldalán megtalálható a link, így egy
kattintás után látható is a kisfilm.

Dunaalmás - Egy perc Magyarország
https://www.youtube.com/watch?v=qYDpSliSado

Lakossági tájékoztató
Személyi változás történt április hónapban a Tatai
Közös
Önkormányzati
Hivatal
Dunaalmási
Kirendeltségén (Polgármesteri Hivatal). Kovács Szabina
pénzügyi ügyintéző április 5. napjától szülési
szabadságát tölti. A gazdálkodási feladatok ellátására
április 18-ától Harasta Mária került kinevezve.
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.
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 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!
Kérjük a fenti szabályok szíves megértését és
betartását a nyugodt közösségi együttélés érdekében.

Dunaalmási Majális
Idén ismét megrendezésre került, reméljük immár
hagyományőrző módon a Dunaalmási Majális, a
Dunaalmási Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület
és Dunaalmás Önkormányzata közös szervezésében. A
tavalyi rendezvény sikerén felbuzdulva a már
megszokott programokon túl újdonságok is bekerültek
a nap eseményei közé. Korán indult a nap. Hét óra előtt
összegyűltek a horgászverseny résztvevői, majd szép
lassan megérkeztek a főzőversenyen induló csapatok is.
Gyönyörű időnk volt szerencsére, rengetegen
látogattak ki a Szigetre. Minden korosztály találhatott
kedvére való szórakozási lehetőséget: voltak
ugrálóvárak, mászófal patak felett átívelő csúszkával,
csillámtetoválás, arcfestés, rekeszépítés, airsoft, zumba

bemutató, lángos, büfé, zene, este pedig Ströcker
Melody szórakoztatta a közönséget….
Versenyeredmények az alábbiak szerint alakultak:
Horgászverseny 1. helyezettje a Száz Attila-Horváth
Anita páros volt, 2. helyen Vajas Zoltán-Martin András,
3. helyen Sándor József-Holicska József csapat végzett.
Apa-fia külön kategória győztese Cseke Levenete-Cseke
Krisztián páros lett, 2. helyre Gattyán Imre-Gattyán
Melissza duó került.
Gyermek kategóriát Hajdú Benett és Hajdú Medox
csapata nyerte.
Főzőverseny 1. helyén „Kápofták” végeztek, 2. hely
Dunaalmási Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület,
3. helyen pedig „Teljesen mindegy” névvel Varga Tomi
csapata.
Rekeszépítő-verseny első helyezettje Szabó Karcsi 22
rekesszel, a második helyen Takács Balázs, Bocsi
Ramóna és Nádasdi Jázmin osztoztak.
Reméljük jövőre hasonlóan jó hangulatú
szórakoztató Majálisról számolhatunk be.

és

Vadásztársasági hirdetmény
Tisztelt Dunaalmási, Neszmélyi, Dunaszentmiklósi,
Szomódi Lakosok!
Az
új
vadásztörvény
megjelenésével
községünkben is felkorbácsolódtak az indulatok. A
területen régóta vadászó társaság legalább annyira
magáénak érezte a vadászati jogot, mint a helyben élők
által alakított új egyesület.
A vadkár-apasztásban meglévő közös feladatok, a
közös igények és a békés egymás mellett élés gondolata
tárgyalóasztal mellé ültette a feleket, igazolva azt, hogy
egy nyitott világ a nyitott gondolkozással kezdődik! A két
vadásztársaság mára már szerződést kötött és írásban is
megállapodtak a vadkár csökkentéséről szóló bérvadászati
szerződés feltételeiről!
Ennek keretében még korlátozott számban
lehetőségünk van díjmentesen olyan helyben élő, a
vadászat gyakorlásához szükséges személyi és tárgyi
feltételekkel rendelkező vadászok fogadására, akik a
vadkárcsökkentésben szívesen részt vennének!
A Kőpite Vadásztársaságnál Németh József
vadásztársunk koordinálja a vadászatszervezést. Nála lehet
jelentkezni a : 30-373-0678 telefonszámon.
Dunaalmás, 2017. 05.03
Rákóczi VT Dunaszentmiklós:
dr. Kocsis Endre elnök
Farkas László alelnök
Mészáros Attila alelnök

Kőpite VT. Szomód:
Bencsik János elnök

Kék Duna Óvoda

Óvodai tavasz
Óvodánkban az idei tavasszal egy közös játékra
hívtuk a község lakóit. A Tesco pályázatán vettünk
részt, melyben arra kértük a község lakóit, hogy
pályázatunkat támogassák a vásárláskor kapott
zsetonnal. A támogatásoknak meg is lett az
eredménye, mert a „Játsszunk hát együtt, amíg csak
lehet” pályázatunk körzetünkben a legtöbb
szavazatot kapta. A támogatásnak köszönhetően
udvari játékaink bővülnek. Zsetonok érkeztek
postán, munkahelyre, Nagykanizsáról, Budapestről
Lábatlanról, Budaörsről, Tatabányáról … és
kitudja honnan még ! KÖSZÖNJÜK!
Március 21-én délelőtt tartottuk a Víz világnapját
intézményünkben.
Ezen
a
rendezvényen
csoportonként izgalmas feladatokkal birkóztak
meg a gyermekek. Ezeken a feladatokon keresztül
ismertettük meg a gyermekeket a vízzel
kapcsolatos dolgokkal, eszközökkel, élőlényekkel.
Volt hajóverseny, vízi élőlényekkel kapcsolatos
kirakó, halmentés a szennyezett tóból, és
közlekedési eszközök válogatása, rajzolása.
Gyerekek tevékenyen vettek részt a feladatok
megoldásában. A Csipet-csapat és a Katica csoport
a szennyvíztisztítóhoz látogatott el, míg a
Manócska csoportosok a Dunához sétáltak. A víz
világnapján délután a művelődési házban
tekintettük meg a Bogármese című előadást.
Nagycsoportos, iskolába készülő gyermekeink
március 29-én tettek látogatást az iskolában, ahol
megismerkedtek az iskolai élettel. Beülhettek az
iskolai padba, írhattak a táblára és beszélgethettek
leendő tanító nénijükkel is.
A Léghajó bábszínház április 7-én jött óvodánkba.
Az előadásuk Mátyás király és a furfangos lány
történetét mutatta be. Az előadásba óvodásainkat is
bevonták, így még izgalmasabb és élvezhetőbb volt
gyerekek és felnőttek részére is a produkció.
Ugyanezen a napon délután, kiszézést és
zöldágjárást tartottunk az óvodában. Itt a tavaszi
népszokásokkal ismertettük meg az érdeklődőket.
Az izgalmas, tevékeny délutánon mindenki
elkészíthette saját kis kiszebábját is. A délután
zárásaként közös népi játékokra hívtuk
gyermekeinket és szüleiket.
Április 12-én nagy izgalommal vártuk a húsvéti
ünnepet. Gyermekeinknek elmondtuk a húsvéttal
kapcsolatos népszokásokat, megismertettük őket az

ünnephez tartozó jelképekkel is. Az óvodában erre
az alkalomra ajándékot készítettünk, melyet a
gyermekeknek kellett megkeresniük az udvaron,
tornateremben. Gyerekek nagy izgalommal vettek
részt a keresésben és mindenki sikerrel járt. Ezúton
köszönjük Baranya Gábor képviselő úr
támogatását.
Óvodánk udvarán az idei évben is felállítottuk a
májusfát. Ezen az alkalmon a gyerekekkel
különböző népi játékokat játszottunk az udvaron.
Májusfára minden gyermek felköthette saját kis
díszét. A májusfa körbetáncolását az óvoda aprajanagyja együtt végezte. Májusfát köszönjük Kun
Lajos alpolgármester úrnak.
Május első hétvégéjén minden csoport köszöntötte
az édesanyákat, nagymamákat, dédikéket. Minden
kisgyermek saját kezével készítette az ajándékot és
teljes titokban tartotta az erre az alkalomra tanult
verset, éneket. Az ünnepségek során az
anyukáknak sikerült könnyet csalni a szemükbe
.
A tavasz során több alkalommal ünnepeltünk
születésnapokat és tettünk kirándulásokat, sétákat a
település különböző részeihez és a Dunához is.
Tartalmas, tevékeny, szép tavaszt hagyunk magunk
mögött és jó kedvvel készülünk a nyárra.
Kurucz József, óvodapedagógus

Kedves dunaalmási lakosok,
barátaink!
Ezúton

szeretnénk

támogatásukat, hogy

megköszönni

a TESCO áruház által

meghirdetett
„Ön választ, mi segítünk” című pályázaton
támogatták szavazatukkal intézményünk és a
Dunaalmás

Barátainak

Köre

Egyesület

„Játsszunk hát együtt, amíg csak lehet”
pályázatát. Pályázatunk 20986 db szavazatot
kapott, így körzetünkben I. helyezést értünk el.
A pályázaton nyert összegből udvari játékainkat
bővítjük egy kétszemélyes hintával és egy láncos
egyensúlyozó játékkal.
Köszönjük támogatásukat
Kék Duna Óvoda közössége

Fogadóóra

Dobos Szilvi néni verse:
„Kór terem”

Körmöndi István r. tzls.
Körzeti Megbízott
/Tel.: 06-20-505-0887/
fogadóórát tart
Ideje: minden hónap első szerdája,
14-15 óra
Helye:
Polgármesteri Hivatal földszinti
tanácsterme

A szobában 3 beteg
Valamennyi még szendereg
Biztos hat még az altató
Mely hatása mámorító.
Új beteg míg helyezkedik
Többi lassan ébredezik
Éva, Szilvi és Annuska
Mindegyiknek van ám baja.

Lakossági tájékoztató
Dunaalmás Község Önkormányzata a
lakossági folyékony hulladék (szennyvíz)
elszállítására az alábbi
vállalkozással kötött közszolgáltatási
szerződést:

Szobánk lassan benépesül
Jön a vizit nagy sleppestül
Kinek mi fáj, mind elmondja
Majd az orvosságot kapja.
Éjfélig még megnyugtató
Addig használ az altató

BAZSIKA TRANS KFT. Székhely: 2800
Tatabánya, Bánhidai ltp. 104. fsz/2.

Felülni még nagyon nehéz
Ki megteszi igen merész.
Mindegyik nap elég lármás

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

Vizit után látogatás
Csörögnek a telefonok

Minden hétfőn és pénteken 17 órakor
a Csokonai Művelődési Házban
M.A.X. Training,
17.45 alakformáló
torna, csütörtökönként
hastánc 17.30-18.30
között!

Érdeklődnek a rokonok.
Így jön nappal reggel után
Míg elhangzik egy délután
Hazamehet ön asszonyom
Mosoly nyílik az arcomon.

ZÖLDHULLADÉK SZÁLLÍTÁS
TÁTI TÉRSÉG 2017
A kéthetente egyszer, SZERDAI napokon
ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás
feltétele, hogy a zöldjáratra jelentkező
lakosnak ne legyen lejárt hulladékszállítási
díjtartozása a szolgáltató felé.
A maximum 1 m3 mennyiségű zöld
hulladékot a következőképpen szükséges
a szállításhoz előkészíteni:
-ág, nyesedék: legfeljebb 50 cm átmérőjű,
70 cm hosszú kötegbe összekötve
- fűnyesedék, lomb: maximum 120 l-es,
bármilyen zsákban kihelyezve.
A szolgáltatásra legkésőbb minden héten
kedd, 13 óráig lehet jelentkezni a 33/313084-es telefonszámon. A közterületek
tisztántartásának érdekében kérjük, hogy
az összegyűjtött hulladékot SZERDÁN
reggel 6 órára helyezzék ki az ingatlanok
elé.

Elektromos hulladékgyűjtés
a
Kék Duna Óvodában!

2017. június 6-án
12-16 ÓRA KÖZÖTT
az Óvoda udvarán (Csokonai u.36.)
Kérjük, hogy az otthon feleslegessé vált elektromos eszközöket a
megadott helyre és időpontba hozzák el nekünk!
Amit gyűjtünk: mosógép, centrifuga, monitor, billentyűzet, számítógép,
nyomtató (patron nélkül), tv, rádió, hűtőgép, mobiltelefon, porszívó,
vasaló, szendvicssütő, fénymásoló stb. (Akkumulátort NEM gyűjtünk!)

A hulladékból befolyt összeget az óvoda fejlesztésére
fordítjuk.

