Dunaalmási
Híradó

Lomtalanítási tájékoztató 2017

Építési törmeléket (kibontott ajtót, ablakot, kádat,
csempét, gipszet, téglákat, betont, cserepet, stb.)

DUNAALMÁS településen a lomtalanítás 2017.
MÁJUS 29-én HÉTFŐN kerül megrendezésre.

Zöldhulladékot, (gally, salak, trágya, szalma,
egyéb növényi és állati hulladék) egyéb
mezőgazdasági, ipari hulladékot

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

Kérem,
figyeljen
arra,
hogy
csak
a
lomtalanításkor elszállítható tárgyakat helyezze
ki, ezzel ügyelve környezete tisztaságára.
Segítő együttműködésüket megköszönve:
VERTIKÁL Nonprofit Zrt

Véradás!
Értesítjük községünk lakosságát, hogy
2017. április 7-én, kedden
15-18 óráig
a Csokonai Művelődési Házban
véradást szervezünk.
Kérjük, mindenki hozzon magával személyi
igazolványt, lakcímkártyát, TAJ kártyát és
Véradó igazolványt (ha van)!

Várjuk a kedves véradókat!

A képviselő-testület a közvilágítás hálózatát további
lámpatestekkel bővíti. A meglévő, 4 db. nem
működő, javíthatatlan lámpatestet újakra cseréli:

Megyei Labdarúgó Bajnokság
2017.03.25 15:00 D.M.A.C DUNAALMÁS

- ALMÁSFÜZITŐI SC

2017.04.01 16:00 KISBÉRI SPARTACUS SE

- D.M.A.C DUNAALMÁS

2017.04.08 16:00 D.M.A.C DUNAALMÁS

- BAKONYSÁRKÁNYI SE II

-

2017.04.16 17:00 CSÁSZÁRI SE

- D.M.A.C DUNAALMÁS

-

Temetőben található lámpatest,
Újtelep utca – Szőlősor utca (Tatai
elágazásnál) lévő lámpatest,
Hegyalja utca vízház felé vezető úton lévő
lámpatest,
Lilla utca – Vöröskőalja utca közötti közben
található lámpatest,

illetve 17 db. lámpatest új helyekre történő
felszerelésével a hálózatot bővíti:

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület február 22-én ülésezett.
üléseken az alábbi döntések születtek.

-

Az

Az ASP rendszerhez történő csatlakozáshoz pályázat
került kiírásra, melyen Dunaalmás Község
Önkormányzata önállóan nem indulhat, mert Közös
Hivatalként a székhely szerinti települési
Önkormányzat nyújthatja be a pályázatot.
Támogatói döntést kell hozni, melyben az
önkormányzat egyetért a pályázat benyújtásával. Az
igénybe vehető pályázati összeg 9 millió forint, ami
az infrastruktúra fejlesztését tartalmazza, de vannak
egyéb felhasználási módjai is. A képviselő-testület
felhatalmazza a közös hivatal székhelyének
feladatait ellátó Tata Város Önkormányzat
polgármesterét, hogy a KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16
azonosító jelű „Csatlakoztatási konstrukció az
önkormányzati
ASP
rendszer
országos
kiterjesztéséhez” című felhívás alapján támogatási
kérelmet nyújtson be, valamint a támogatási
jogviszony létrejötte esetén a kedvezményezetti
kötelezettségeket és jogokat gyakorolja.
A képviselő-testület elfogadta a polgármester 2017.
évi szabadságolási ütemtervét.
A
képviselő-testület
az
Egészségforrás
Tornacsarnokban füstjelző és riasztórendszer
kiépítéséről döntött. A munka elvégzésével a Smart
2008 Kft-t bízta meg, melyre bruttó 400.000 Ft-ot
biztosít a fejlesztési célú kiadások terhére.
A képviselő-testület a Csokonai Általános Iskola
aszfaltburkolatú sportpályája köré labdafogó háló
kiépítéséről döntött. A háló megvédi a tornacsarnok
falát, illetve a parkolóban álló gépjárműveket a
kipattanó labdáktól. A munka elvégzésével a Csiszerker Kft-t bízza meg, melyre bruttó 950.000 Ft-ot
biztosít a fejlesztési célú kiadások terhére.

-

Jázmin u. 2 db lámpatest (az utcában nem
található közvilágítás)
Pirító utca Vöröskőalja utca felöli első oszlop
1db,
Vadvirág u. – Fenyves utca kereszteződése 1
db,
Hegyalja utca Vadvirág utcától a haladva a 2.
oszlop 1db,
Hegyalja utca Lilla utca kereszteződése 1 db,
Jókai utca utolsó oszlop 1 db,
Fényes utca utolsó oszlop 1db,
Szegfű utca „A” jelű oszlop 1db,
Szőlősor utca 7 db,
Almási utca 167. szám elé 1 db.

A lámpatestek beszerzésével és felszerelésével az
Estivil Kft-t bízta meg a testület, melyre bruttó
990.000 Ft-ot biztosít a fejlesztési célú kiadások
terhére.
A képviselő-testület az önkormányzati tulajdonú
ingatlanokon és a közterületeken rágcsáló és
rovarirtásról döntött. A munka elvégzésével az
Antitoxin Kft-t bízta meg, melyre bruttó 400.000 Ftot biztosít az egyéb szolgáltatási célú kiadások
terhére. A díj egy éves teljes körű szolgáltatást
tartalmaz, azaz rágcsálómentesítést, mentesállapotfenntartást illetve a megelőző jellegű és monitoring
kontrollt foglalja magába.
A képviselő-testület 6 db elsőbbségadás kötelező és
1 db parkoló tábla beszerzéséről döntött. A
közlekedési táblákat a Közjel Bt-től szerzi be, melyre
bruttó 121.000 Ft-ot biztosít a dologi kiadások
terhére. Az elsőbbségadás kötelező táblák a
Vöröskőalja utca és az abba csatlakozó 5 db
mellékutca kereszteződéséhez, a Baráthegy u. és
Csokonai u. kereszteződéséhez, míg a parkoló tábla
az iskola udvarán található új parkoló bejáratához
kerül.
A képviselő-testület a védőnői szolgálat számára 1
db új hallásvizsgáló berendezés, és 1 db
pupillalámpa beszerzéséről döntött. Az eszközök

beszerzésére bruttó 200.000 Ft-ot biztosít a
beruházási célú kiadások terhére.
A képviselő-testület az Almási utca, Szőlősor utca,
Tatai utca és a Tüzép melletti utca egyenetlen
felszínű,
elhanyagolt
közterületeinek
rendbetételéről döntött. A szükséges gépi
földmunka elvégzésére bruttó 1.000.000 Ft-ot
biztosít az általános tartalék terhére.

Tornacsarnok
Tájékoztatás az Egészségforrás
Tornacsarnok használatáról
Tornacsarnok címe: 2545 Dunaalmás, Csokonai
u. 20/A. (az általános iskola mellett)

Más érdemi döntést az ülésen a képviselő-testület
nem hozott. A következő rendes testületi ülés 2017.
március 29-én lesz.

Tornacsarnok bérlésével kapcsolatos
információkért forduljon bizalommal:

Makay Tibor
kirendeltség-vezető

-

Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett
pénzügyi ügyintézőhöz személyesen, vagy
telefonon a 34/450-012/7-es melléken, 30/4533584 mobilszámon, vagy a
penzugy.dunaalmas@gmail.com email címen,
vagy

Óvodánkban március 14-én délelőtt tartottuk az
ünnepséget. Erre az ünnepre is az előző heteken
elkezdtük a készülődést a gyerekekkel közösen.
Beszélgettünk az ünnepről, annak jelképeiről, a
huszárokról és a lovakról is. Az ünnephez
kapcsolódó képeskönyveket nézegettünk, rajzokat
készítettünk. Megismerkedtünk a forradalom jeles
személyeivel is. Mindennapi tevékenységeink
során verseket, dalokat tanultunk. A csoportok
faliújságaira huszárokat, nemzeti színű zászlókat,
tulipánokat készítettünk a gyerekekkel közösen. Az
óvodai ünnepre a gyerekek kabátjára kokárdát
tűztünk és így hallgattuk meg az udvaron a MH.
25. Klapka György Lövészdandár Zenekarának
koncertjét. A zenekar első alkalommal járt nálunk.
A gyerekek, felnőttek és a vendégek is nagy
örömmel hallgatták a különböző indulókat,
katonanótákat. Egy közös „produkcióra” is sor
került ezen a napon, ahol a zenekarral közösen
énekeltük el az Esik eső karikára című magyar
népdalt. A produkció jól sikerült. A koncert és a
közös éneklés után hangszersimogatóra került sor,
ahol a gyerekek közelebbről is megismerhették a
hangszereket és a bátrabbak ki is próbálhatták
azokat. Búcsúzásként az óvodásaink által készített
huszárokkal köszöntük meg a koncertet és azt,
hogy eljöttek az óvodánkba. Nagy élmény volt
számunkra, a Gyerekhétre visszavárjuk őket!

-

a Tornacsarnokban a gondnoknál, Bocska
Lajosnál személyesen, vagy telefonon a
30/942-5757 mobilszámon.

Kurucz József

- www.dunaalmas.hu honlapon az Intézmények
menü Egészségforrás Tornacsarnok alpont alatt.

Kék Duna Óvoda
Március 15. a Kék Duna Óvodában

óvodapedagógus

Tornacsarnok bérleti díja: 3 000 Ft/óra

A bérlés menete: A kérelmet írásban, az erre a
célra rendszeresített nyomtatványon, a használat
előtt 5 nappal kell benyújtani. Bérelni a szabad
időpontokat lehet. A kérelmet a polgármester
bírálja el. A bérléshez a kérelmezővel bérleti
szerződést kötünk.
Nyomtatvány beszerezhető:
- Tornacsarnokban Bocska Lajos gondnoknál,
- Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett pénzügyi
ügyintézőnél,
- www.dunaalmas.hu honlapon az Intézmények
menü Egészségforrás Tornacsarnok alpont alatt.

A Tornacsarnok beosztása megtekinthető:
- Tornacsarnokban Bocska Lajos gondnoknál,
- Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett pénzügyi
ügyintézőnél,

Tájékoztató Vállalkozásoknak
hirdetés elhelyezésére
Tisztelt Dunaalmási Vállalkozók!
Az elmúlt időszakban több kérés érkezett
Hivatalunkhoz,
az
Által-ér
menti
kerékpárút
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. 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, és az igény
benyújtásáért forduljon bizalommal az
Önkormányzati Hivatal munkatársához,
Dunárné Németh Renátához (tel.: 34/450012,
30/504-6628,
vagy
ado.dunaalmas@gmail.com,
illetve
személyesen Dunaalmás, Almási u. 32.
földszinti iroda).

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

Beszámoló a sakk kör eredményeiről
2017. március 18.-án szombaton újabb
házi sakkverseny került megrendezésre a
Csokonai általános iskolában. Sajnos a
gyerekek elfoglaltságai miatt igen nehéz
úgy szervezni egy-egy eseményt, hogy
mindenki ráérjen, így a mostani igen kis
létszámú, de jó hangulatú házi verseny
lett.
A 2. Csokonai
eredményei:

Házi

Sakkverseny

I. helyezett: Kun Szabolcs 5 pont
II. helyezett: Talabér Richárd 4 pont
III. helyezett: Bata Emese
IV. helyezett : Bata Zselyke
V. helyezett : Becsei Zsombor
VI. helyezett: Bata Lili
Gratulálunk a résztvevőknek, további
sikeres és eredményes versenyzést
kívánunk.
Horváth Ágota
alapítványi titkár

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!
Várjuk a sportolni vágyókat!

Dunaalmásért Alapítvány
A
Dunaalmásért
Alapítvány egy fontos
célja, hogy a községben a
sport, az életmódjavítás
és az egészségmegőrzés
területein
is
szerepet
vállaljon.
Gyermekeink
egészségtudatos
magatartásra
nevelésének
fontos
tényezője a mozgás. A mozgás a gyermek
természetes szükséglete, fontos szerepet
játszik
a
szociális
kapcsolatok
fejlődésében is. Minél több tapasztalatot
szereznek a gyermekek a mozgásról,
annál
pontosabban
képesek
saját
képességeiket és készségeiket reálisan
felmérni.
Az Egészségforrás Tornacsarnok
átadásával egy új színtérhez jutott a falu,
az iskola és a közösség, amely otthont
adhat
számos
olyan
sportesemény
rendezésének, amire eddig nem volt
lehetőségünk.
Ezen a „nyomon” haladva a
Dunaalmásért
Alapítvány,
a
helyi
önkormányzattal és a Csokonai Általános
Iskolával együttműködve 2017. március
31.-én pénteken megrendezi az I. Almási
Kölyök Atlétika Kupát. A meghívásos
versenyen 5 szomszédos általános iskola
(Almásfüzitő,
Dunaalmás,
Naszály,
Neszmély és Szomód) csapatai fogják
összemérni tudásukat a Magyar Atlétikai
Szövetség által támogatott Kölyök Atlétika
Program
alapján
tervezett
játékos
feladatokban.
A Kölyök Atlétika program célja,
hogy
a
gyerekeket
élményszerűen
ismertesse
meg
az
atlétika
mozgásanyagával.
A
gyakorlatok
sokszínűsége, a számtalan érdekes
eszköz,
a
rengeteg
egyéni
feladatmegoldási lehetőség igazi kalanddá
teszi ezt a felfedezést.

5 iskola 55 diákja és kísérői lesznek
vendégeink ezen a hagyományteremtő
szándékkal
megrendezésre
kerülő
eseményen, amelyet reméljük sok-sok
ehhez hasonló alkalom követ majd még az
évek folyamán. A verseny eredményeit és
részleteit a Dunaalmási Híradó következő
számában olvashatják majd.

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
33/313-084-es telefonszámon. A közterületek tisztántartásának érdekében
kérjük, hogy az összegyűjtött hulladékot SZERDÁN reggel 6 órára helyezzék
ki az ingatlanok elé.

