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Tájékoztató az épülő tisztítóról
A tájékoztatás tárgya és célja, hogy a KEHOP
pályázati forrásból 2.2 milliárd forintból
megvalósuló, Dunaalmás területén megépülő,
három települést: Dunaalmást – Neszmélyt –
Almásfüzitőt
kiszolgáló
szennyvíztisztítóról
mindenki információhoz jusson.
A témával kapcsolatban lakossági fórumot is
szerveztünk, ami sajnos nem lehetett teljes körű,
mivel beruházói oldalról (Nemzeti Fejlesztési
Programiroda) és üzemeltetői oldalról (ÉDV) a
felelős személyek nem tudtak részt venni.
A beruházás megindítása négy fontos indokkal
támasztható alá a beruházók oldaláról:
-

-

-

uniós irányelv, hogy a közszolgáltatások
biztosítása régiós szemléletben történjen,
tehát egy kiépített szolgáltatási pont több
fogyasztót (települést) lásson el,
a Dunaalmás-Neszmély által most használt
tisztítómű OMS-rendszerű technológiája
sajnos elavult, a tisztító a működőképessége
határán dolgozik. A tisztított víz vizsgálati
adatai határértékek felettiek, ami miatt az
üzembentartót folyamatosan bírságolják. Az
új, ún. Biocon-rendszerű tisztító megfelel a
legújabb környezetvédelmi normáknak.
a rendszer is igényli a felújítást, ami az
átemelő
szivattyúk
folyamatos
karbantartásával jár, ezeket a beruházás
során át fogják építeni.

Híradó

Almásfüzitőnek nincs szennyvÍztisztítója. a
település szennyvize a csapadékvízzel együtt kerül
összegyűjtésre, amelyet egy ülepítő/szikkasztó
fogad be, de a folyékony része tisztítás nélkül
kerül a Dunába.(!) Innentől kezdve el lehet
gondolkodni rajta, hogy a Duna vajon mitől
habzik: egy nedvességtartalommal már nem
rendelkező, kiszáradt iszaptározótól, vagy esetleg
szennyvíztől…
Dunaalmás három ok miatt érintett a beruházás
miatt.
1. Mi „adjuk”a helyszínt a 10. számú út mellett, az
Által-ér átvezetése után pár száz méterrel Füzitő
felé. A területet a tulajdonostól már
megvásárolták. Ezzel kapcsolatban a képviselő
testület egyeztetéseket folytatott a beruházókkal.
Óriási problémának tartjuk, hogy a hely úgy került
kijelölésre, hogy az önkormányzattal előzetesen
semmiféle előzetes egyeztetés nem történt. Mire
informálódni tudtunk, addigra a közbeszerzési
tervek elkészültek, és új helyszín kiválasztására
nem maradt módunk. Kérésünkre két rövid
mondat volt a válasz: „Vagy ott épül meg, vagy
nem épül meg, a pénzt elköltik máshol. „Miből
lesz ezután az önkormányzatnak 600 milliója, ha a
meglévő
tisztító
megáll?”
Ellenérzésünk
kifejezésére határozatot is hoztunk, aggályosnak
tartjuk a területet, és a kiválasztás ilyen
eljárásban történő kiválasztását egyaránt.
Mindemellett
a
tisztító
ott
történő
megépülésével kapcsolatban akadályt nem

támasztunk, mivel a modern, korszerű tisztítóra
szükség van.
2. Az Almási úton, a Gyógyszertártól kezdve épül
meg a nyomóvezeték, amely első szakaszán
Neszmély szennyvizét vezeti a Véber Vendéglő
előtti területig. Ehhez a polgármesteri hivatalnál
csatlakozik
egy
másik
nyomóvezetékben
Dunaalmás szennyvizének jelentős része. A Lilla
utcai átemelő átépítésre kerül úgy, hogy
belekerül egy kompressziós berendezés, ami az
esti csúcs után „átnyomja” a szennyvizet az
Ugróhegyen, így akadályozva meg a vezetékben a
tartalom pangását, megelőzve a bűzhatást.

A sort a Dunaalmási Református Szeretetház
fellépői folytatták, a fiúk egy cirkuszi jelenet
előadásával csaltak mosolyt a jelenlévők
arcára.
A polgármesteri köszöntés után a Csevergő
Énekegyüttes három tagja: Bartók Anikó, Tóth
Nóra és Szőke Szilvia csillogtatták meg
rendkívüli énektudásukat egy szép dalcsokrot
előadva és hatalmas tapsvihart learatva.

3. Az összes átemelő korszerűsítésre kerül, a
Vizimolnár utcai, polgármesteri hivatali és a Véber
Vendéglő előtti átemelő helyett teljesen újat
építenek.
Részünkről az a cél, hogy a beruházásból
Dunaalmásnak, a dunaalmásiaknak a lehető
legtöbb előnye származzon, véleményem szerint
a megépülő új létesítmény a falu fejlődését,
gyarapodását szolgálja. Bármilyen további,
birtokunkban lévő információval szívesen állok
rendelkezésre.
Ollé Árpád polgármester

Idősek napja 2018.
Idén is a már évek óta megszokott módon
tartottuk meg Dunaalmáson az Idősek
Világnapja
alkalmából
tartott
rendezvényünket. A faluban élő szépkorú,
hatvanötödik életévüket betöltötteket hívtuk
és vártuk október 12-én, pénteken a
Művelődési Házba, egy közösen eltöltött,
kellemes délutánra. A meghívást több mint
hetvenen fogadták el, s várták izgalommal a
szokásos kis ünnepi műsort.
Az óvodások kezdték kedves, énekes-táncos
fellépésükkel, örömteli érzés volt látni az óvó
nénik
vezetésével
nótázva
szereplő
csöppségeket.

A folytatásban ez évben is köszöntöttük a
legidősebb jelenlévőket: az idei évben a
legidősebb hölgy a jelenlévők között a 93 éves
Kun Lajosné, a férfiak között a szintén 93
esztendős Kecskeméti András vehette át az
önkormányzat ajándékát. Bandi bácsi a falu
lakói között is a legidősebb, a legidősebb
dunaalmási, Kurdi Elekné Magdi néni
megromlott egészségi állapota miatt nem
tudott részt venni a rendezvényen, őt a
polgármester otthonában köszöntötte.
A továbbiakban vacsorával vendégeltük meg a
jelenlévőket, ezúton is köszönjük Nagy Tiborné
Ági és Virág Mária munkáját a finomságok
elkészítéséért.
A vacsora közben és után Sándi Károly és Ifjú
Zsolt húzta a jelenlévőknek a talp alá valót,
nekik szintén köszönet, hogy ismét szerepet
vállaltak a dunaalmási szépkorúak jó
hangulatáért.

Évforduló
Nem megszokott, ünnepi istentisztelet előtt állt a
dunaalmási református egyházközség november
11-e előtt: a dátum több szempontból is
meghatározó jelentőségű az életünkben.
Éppen harminc évvel ezelőtt történt ugyanis, hogy
a II. világháborúban meglőtt toronysüveget
Bakonyi Dezső Tiszteletes Úr és Harcsa István
Gondnok Úr kezdeményezése és szervező
munkája eredményeként újjáépítették, s e napon
emelték a helyére.
A teli padsorok előtt elsőként az apostoli
köszöntéssel Valkiné Gúthy Éva tiszteletes asszony
szólt a gyülekezethez, majd Máté László esperes
hirdetett igét, melybe beleszőtte a templom
gyülekezetek életében betöltött fontos szerepét.
Esperes úr szavait a legkisebbek, a hittanosok
versei és énekei követték, akik kicsit megilletődve
adták elő műsorukat.
Bottlik Ferenc gondnok köszöntőjében az
előkészületeket, Bakonyi Dezső tiszteletes
idekerülését, és a kezdeti lépések megtételét
méltatta. Az utána a megjelentek elé lépő Tóth
Ferenc a kivitelezés lépéseiről, a közben fellépő
problémákról, akadályokról és azok megoldásairól
beszélt, kiemelve, hogy az akkor kezdődő országos
változásoknak hála, a különböző vállalatok
vezetőségi tagjai segítő szemlélettel fordultak az
egyházi kezdeményezéshez.
A folytatásban Tóth Zsóka előadóművész egy
gyönyörű szavalattal kedveskedett az ünneplő
gyülekezetnek, tovább emelve az estébe nyúló
ünnnepi istentisztelet hangulatát.
A továbbiakban Kecskeméti József, iskolánk
történelemtanára adta bizonyságát előadásában,
hogy november 11-hez más, sokkal korábbi
esemény köthető: az akkori református templom
területén írták alá a Zsitva-toroki békét, ami azért
is különleges, mert itt ült le először tárgyalni
idegen hatalmak képviselőivel a török szultán.
A polgármesteri köszöntő után Gyimóthy Géza
gondnok szólt a megjelentekhez.

Az ünneplés zárásaként a lelkész kórus
kedveskedett
gyönyörű
egyházi
énekek
előadásával, majd a zárszó, hirdetések és a
vendégek ajándékozása következett.
A templomkertben a Baráti Kör helyezett el
koszorút a 100 esztendeje lezárult I. világháború
emlékműve előtt, majd az emlékező, ünneplő
gyülekezet a Művelődési Házban az Egyházközség
által rendezett szeretet-vendégségen kötetlen
beszélgetéssel zárta az eseményt.
Ollé Árpád
polgármester

Október 23-i megemlékezés
„Mi volt 1956, barátom?”

„… Miért nem pusztult ki, ahogy kérték?
Miért nem várta csendben a végét?
Miért, hogy meghasadt az égbolt,
Mert egy nép azt mondta: „Elég volt.”…”

Az 1956-os forradalomra és az 1989-es
rendszerváltásra idén a megszokottaktól
eltérően emlékezett meg településünk. Az
ünnepség a Templom-dombon kezdődött,
ahol a Himnusz eléneklése és a zászlófelvonást
követően a megjelent intézmények és civil
szervezetek
képviselői
koszorúzással
tisztelegtek ’56 hőseinek emléke előtt. A
rendezvény a Csokonai Művelődési Házban
folytatódott, ahol egy zenés vetítés keretein belül
korabeli fénykép- és videofelvételeket
tekinthetett meg a közönség. Ollé Árpád
polgármester úr beszédét a Dunaalmási
Csokonai Általános Iskola 7. osztályos
tanulóinak, név szerint Czintos Tamás és Bélai
Dominik szavalatai következtek, akiket
Wünsch Lajos, az iskola magyar szakos tanára
készített fel. Oláh Kálmán szívhez és
fiatalokhoz
szóló
előadását
követően
polgármester úr átadta a Pro Dunaalmás
emlékplaketteket, amelyeket idén Simon

Lászlóné és Hohl Gabriella érdemeltek ki.
Ünnepi megemlékezésünket a Nyugdíjas Klub
előadásával és a Szózat eléneklésével zártuk.
K. J.

Önkormányzati Hírek
A képviselő-testület október 31-én rendes ülést
tartott. Az ülésen az alábbi döntések születettek.
A képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta
Borbélyné Gál Gabriella védőnői munkakör
betöltésére irányuló pályázatát. A képviselőtestület a 81/2018. (X.31.) határozatával védőnői
munkakör ellátására alkalmazza Borbélyné Gál
Gabriellát. A közalkalmazotti jogviszony 2019.
január 1. napjától határozatlan időre szól, heti 40
óra munkavégzéssel, három hónapos próbaidő
megkötésével.
A képviselő-testület zárt ülés keretében tárgyalta
Hajós Csaba és Simecz Róbert Attila között
létrejött, Dunaalmás, külterület, 0635/12 hrsz-ú
ingatlanra vonatkozó adásvételi szerződést, mivel
a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara KEM
Igazgatósága állásfoglalásában nem támogatta
jogügyletet. A képviselő-testület az állásfoglalást
megváltoztatta, és az adásvételi szerződést
jóváhagyta.
Az önkormányzat az EFOP-1.5.2.-16 számú
„Minőségi humán közszolgáltatások fejlesztése
Komáromtól Nyergesújfaluig, a Duna mentén”
című pályázatból, konzorciumi tagként 5 534 890
Ft támogatást nyert el. A támogatásból bruttó
1 842 083 Ft fordítható a Csokonai Művelődési
Ház energetikai felújítására. A tendereljárás
lefolytatásra került, a képviselő-testület a
kivitelezéssel a legkedvezőbb ajánlatot nyújtó
Aqva Elektro Kft-t bízta meg, műszaki ellenőri
feladatok ellátására a Sáfrány és Fia Bt-t bízta
meg, továbbá a kivitelezés teljes megvalósítása
érdekében bruttó 2 930 285 Ft önerőt biztosított a
beruházáshoz. A fejlesztés bruttó 4 772 368 Ft-ba
kerül, melyből a homlokzati falak 15 cm, a lábazat
10 cm szigetelést kap, az ablakpárkányok cseréje
megtörténik, illetve a faburkolatok festése
elkészül.
Az önkormányzat a Vidékfejlesztési program
keretében a „Helyi termékértékesítést szolgáló

piacok infrastrukturális fejlesztése, közétkeztetés
fejlesztése” című pályázaton bruttó 11 356 334 Ft
támogatást nyert el. A pályázat önereje 2 004 079
Ft melyről a pályázat benyújtásakor döntés
született. A pályázatból a konyha építészeti
felújítását, napelem-rendszerrel történő ellátását
és konyhai nagygépek és egyéb eszközök
beszerzését tudjuk elvégezni. A tendereztetési
eljárás befejeződött, a képviselő –testület az
építészeti felújításra a legkedvezőbb ajánlatot
nyújtó Aqva Elektro Kft. bízta meg, az eszközöket
az ADU Kft-től vásárolja meg az önkormányzat, a
műszaki ellenőri feladatok ellátására a Sáfrány és
Fia Bt-t bízta meg.
A Zp-1-2017 számú, „A zártkerti besorolású
földrészletek mezőgazdasági hasznosítását segítő
infrastrukturális hátterét biztosító fejlesztések
támogatása” című pályázati kiírásban sikeresen
pályázott az önkormányzat. A pályázatban két
célterület szerepel, a zártkert és a külterület
között megépülő vadvédelmi kerítés, illetve
zártkerten keresztül belterületi úthoz vezető út
felújítás. A beruházásokra elnyert támogatás
összege összesen bruttó 10 millió Ft. A vadvédelmi
kerítésre illetve az útfelújításra is három árajánlat
lett bekérve. A vadvédelmi kerítés kiépítésére a
képviselő-testület a Cambium Kft-t bízta meg, a
Panoráma utca felújításával a Gombos Földgép
Kft-t bízta meg. A beruházás teljes megvalósítása
érdekében a képviselő-testület 173 842 Ft önerőt
biztosít.
Csicsainé Balogh Adrienn és Dr. Németh Béláné
elbirtoklási kérelemmel kereste meg az
önkormányzatot. A kérelem a Dunaalmás,
Szőlősor utca 4872/1 hrsz-ú ingatlan elbirtoklására
irányult. Az ingatlant a kérelmezők több mint 30
éve használják, az általuk tulajdonolt ingatlanokkal
fizikailag egybe kerített területrész. A képviselőtestület a 92/2018. (X.31.) határozata alapján
elbirtoklás jogcímen az ingatlan tulajdonjogát
átengedte a kérelmezők részére.
Baranya Gábor vételi ajánlattal fordult az
önkormányzat felé, a Dunaalmás külterület
0539/3 hrsz-ú, legelő, erdő művelési ágú,
összesen 8,22 AK. értékű, 14 073 m2 nagyságú
földterületre vonatkozóan. Az ajánlattevő 880 000
Ft-os ajánlatot tett az ingatlanra, az előzetes
értékbecslés alapján. A képviselő-testület a
94/2018. (X.31.) határozata alapján az ingatlant az

ajánlott áron értékesített Baranya Gábor részére.
Baranya Gábor képviselő jelezte érintettségét, így
Őt a képviselő-testület a szavazásból kizárta.
A képviselő-testület a 95/2018. (X.31.) határozata
alapján további 10 évre meghosszabbítja bérleti
szerződését a Magyar Telekom Nyrt-vel. A bérleti
szerződés az Önkormányzat tulajdonában lévő
5558 hrsz-ú ingatlan 280 m2-es részére
vonatkozik, melyen a telefontorony található. A
bérleti díj mértéke évi 1 977538 Ft+Áfa.
A képviselő testület a 96/2018. (X.31.)
határozatával „Az élhetőbb Dunaalmásért” című
14/2016.
(IX.29.)
számú
rendeletének
(„csendrendelet”)
felülvizsgálatáról
döntött.
Előzetes véleményfelmérést tesz közzé a
Dunaalmási Híradóban és a honlapon, a
rendeletben
foglalt
időkorlátok
esetleges
módosítása céljából. A vélemények összesítését
követően a rendelet módosítását későbbi ülésen
újra tárgyalja.
A képviselő-testület a 97/2018. (X.31.)
határozatával kezdeményezte a Duna-parti
területeket érintő szerkezei és szabályozási terv
javító módosítását. A javítás a dunaalmási 4643/1
hrsz-ú ingatlant érintő övezeti besorolást
módosítja
a
„Különleges
idegenforgalmi
szolgáltató övezetről” „Kereskedelmi, szolgáltató
gazdasági övezetre”, mivel az építési engedélyezés
során megállapítást nyert, hogy a Különleges
idegenforgalmi szolgáltató övezetben nem
valósítható meg a tervezett palackozó üzem. A
településrendezési
eszközök
módosításának
költségviselője az LT-Plan Bt.
A képviselő testület a 98/2018. (X.31.)
határozatával 2018. november 1. napjától
határozatlan időre bérbe adja a tulajdonában lévő
4358 hrsz-ú, Dunaalmás, Almási u. 30 szám alatt
található régi óvoda épületének 150 m2 belső
helyiségeit (régi épület hátsó két helyisége, első
épület utcafronti két helyisége, a hivatal felöli
helyiséget és a vizesblokkot, folyosót) és udvarát
az Aqva Elektro Kft. részére. A bérleti díjat bruttó
100 000 Ft-ban határozza meg. A Kft. által
elvégzett felújítási karbantartási költségeket
jóváírhatja a bérleti díjából.
Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselőtestületének tagjai az október havi tiszteletdíjukat

együttesen felajánlják a református templom
tornyába beépítendő toronyóra megvásárlásához.
Más érdemi döntést az ülésen a képviselő-testület
nem hozott. A következő rendes testületi ülés
2018. december 12-én lesz.
Makay Tibor
kirendeltség-vezető

Adventi készülődés
A Kék Duna Óvoda Szülői Munkaközössége, segítő
szülők, óvónők az idei évben 2018. november 21-én
szerdán 16 órakor gyűlnek össze a Csokonai
Művelődési Házban, hogy apró dísztárgyakat
készítsenek.
Óvodánk dolgozói szeretetteljes légkörben, harmóniát
teremtve,
fáradhatatlanul
gondoskodnak
gyermekeinkről, ezúton szeretnénk megajándékozni
óvodánkat és gyermekeinket lehetőségeink szerint új
öltözőszekrényekkel és szilárd burkolatú tanpálya
kialakításával.
Kívánságaink megvalósításához szeretettel várunk
minden segíteni akarót 2018. december 2-án, a
Csokonai szobor előtti parkolóban megrendezésre
kerülő első Adventi gyertyagyújtáson, ahol lehetőségük
lesz az elkészült ajándéktárgyakkal adomány
formájában támogatni a gyermekeket!
Hangolódjunk együtt a legszebb ünnepre!

Kék Duna Óvoda SZMK

konyhai dolgozók készítette finom jó meleg tea. A

Kék Duna Óvoda

jó

Márton nap az óvodában
„Aki Márton napon libát nem eszik, egész éven át
éhezik”.

hangulatú

jókedvűen,

eszem-iszom
vidáman,

után

újabb

mindenki

élményekkel

gazdagabban indulhatott útnak hazafelé.

Az óvodánkban immár hagyománnyá vált, hogy

Kuszák Miklósné

minden évben a szülőkkel közösen Márton napon

Óvodapedagógus

Mihály nap az óvodában

közös délutáni programot szervezünk. Az idei
rendezvényünkre november 9.-én délután került

„Gyere velem a vásárba,

sor. A gyermekekkel már egész héten készültünk

fussunk oda hamarjába!

erre a kellemes délutáni programra. Az életkori

Vehetsz ott majd minden szépet,

sajátosságuknak

megfelelően

megismertettük

velük Márton legendáját. Hozzá kapcsolódó
népszokásokkal bővítettük ismereteiket, meséket,
verseket

mondtunk,

kapcsolatosak.

melyek

Elmaradhatatlan

a
volt

libával
a

libás

körjátékok játszása, melyeket majd a szülőkkel
közösen is eljátszunk a délután folyamán.
Péntek délután a szülőkkel és testvérekkel
közösen lámpást készítettünk az óvodában.
Miután elkészültek a lámpások, kimentünk az
udvarra, majd meggyújtottuk a benne lévő
mécseseket. Addigra már sötétedni kezdett, így az
udvaron sétálva a gyermekek megcsodálhatták a
szépen

világító

ablakokba

és

lámpásokat.
a

lámpások

Felraktuk
fényénél

az

közös

körjátékozás következett. A szülők és testvérek is
szívesen játszották velünk a ludas játékokat. A
vidám, jó hangulatú játékok után mindenki
megkereste a saját lámpását, kezdődhetett
énekszóval

a

felvonulás.

Addigra

már

besötétedett, nagyon tetszett a gyermekeknek is a

ha nincs pénzed, majd csak nézzed!”
/ Népköltés/

2018. szeptember végén nagy várakozással
voltunk az óvodában, mert közeledett a
Mihály-napi vásáros délelőtt.
A néphagyomány szerint Mihály nap
környékén rendezték meg régen az őszi
országos nagy vásárokat.
E
szép,
napfényes
délelőttön,
a
nagycsoportosok vásáros műsorával kezdődött
a mulatság. A gyerekek nagy kedvvel
énekeltek, kínálták a portékákat és vitték a
bábokat az „ Én elmentem a vásárba…”
dallamra. A kisebbek érdeklődéssel figyelték
az előadást és szívesen álltak be a közös
táncba. Ezután almát és perecet kínáltunk a
gyerekeknek, majd kezdetét vette a VÁSÁR.
Minden gyermek kapott 3 „ezüst” petákot, s
így három portékát választhatott kedvére. Az
óvó nénik kínáltak festett kavicsokat,
nyakláncokat, karkötőket, többféle ablakdíszt
és kukorica barit is. Zsákba macskát minden
gyerek húzhatott a fekete macskás kosárból.

lámpafényes vonulás. A délután zárásaként

A nap végén sok gyerek örömmel újságolta
szüleinek az élményeit.

elmaradhatatlan a „liba napi lakoma”: a jóízű

Gombik Gabriella

libazsíros, lilahagymás kenyér, na meg a szülők

óvodapedagógus

által sütött finomabbnál finomabb sütemény és a

Szemétszedés 2018

2018. október
27.-én
népes
tömeg
gyűlt
össze
a
dunaalmási
Öregmalom kapujánál. Segítőszándék
hozta őket szombat reggel a Duna-partra,
hogy önkéntes szemétszedéssel járuljanak
hozzá a Duna - parti terület és a falu
szebbé tételéhez.
A Duna extrém alacsony vízállása
vonzza a „látogatókat”, akik ámulva nézik a
kopár folyópartot, sokszor azonban
szemetet hagynak maguk után. Hiába van
kihelyezett szemétgyűjtő az Öregmalom
Pagonyban, ha a parti sütögetés után, a
hevenyészve összegyűjtött szemetet csak a
tűzrakóban hagyják, ahonnan könnyen
elhordja a szél. Ez sajnos szinte
mindennapos probléma egy-egy különösen
meleg szabadnap, vagy hosszúhétvége
után. Előfordul azonban olyan eset is,
amikor a kommunális hulladék végzi a partmenti füves területen „elhagyva”. Ha ez a
szemét nem kerül összegyűjtésre, akkor
egy árhullámmal a Dunába kerülhet.
Az előző évhez hasonlóan Vidovszky
Ferenc a Dunaalmásért Alalpítvány
kurátorának köszöntő szavai és feladat
ismertetése után csoportokra oszlottunk,
és így álltunk neki a „falu takarításnak”.
Egy délelőtt alatt sikerült jelentős
mennyiségű hulladékot összeszedni, több
területen is a helyszínen kellett hagyni a
megtelt zsákokat, mert nem tudtuk
visszahordani a kiindulási ponthoz.

Szárazlábon jutottunk át a part
mentén a Szigetre, onnan a Kikötőig, majd
a Református templom mellett vissza az
Almási utcára.
A másik irányban a
Lovardáig és a volt kőfaragó telepig, illetve
Tata felé a homokbányáig sikerült
eljutnunk és megtisztítanunk a területeket.
A
szemét
elszállításában
segítségünkre volt a Vertikál Zrt, illetve
Dunaalmás Község Önkormányzata –
köszönet Fürst Péter falugondnoknak, hogy
konténerbe gyűjtötte a zsákokat. A Vertikál
Zrt a kommunális hulladékszállítás napján a
„hivatalos” szemeteszsákokba gyűjtött
hulladékon felül elszállítja majd a többi
össszegyűjtött hulladékot is.
Fontos megjegyezni, hogy a szétdobált, és
most az önkéntes szemétszedés során
összegyűjtött hulladék nagy részének nem
a lerakóban lenne a helye, hiszen például
az üdítőitalos és ásványvizes palackok
eredetileg elhelyezhetőek lettek volna
szelektív gyűjtőhelyeken is, vagy a házhoz
menő szelektív hulladékgyűjtés alkalmával
kihelyezhetőek lettek volna.
A Dunaalmásért Alapítvány fontosnak
tartja, hogy programjaival a közösség
épülését szolgálja, példát mutatva
közösségünk és környezetünk jobbá
tételével. A gyerekek szocializációja,
oktatása, nevelése során komoly cél, hogy
később közösségük aktív tagjaivá legyenek.
Különösen örültünk a szemétszedésre a
szüleikkel együtt, családdal érkező
gyerekek magas létszámának, illetve az
osztályfőnökük
jó
példáját
követő
osztályközösségek részvételének.
Minden védőkesztyűt, szemeteszsákot és
gyűjtőzsákot
elhasználtunk,
ami
a
rendelkezésünkre állt, és a fáradtságért

cserébe kínált sajtos pogácsa is mind
elfogyott a délelőtt végére.
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani a
résztvevőknek:
- Gönczöl Gyuri bácsinak,
- a Tóth-Kurucz családnak (János,
Krisztina, Alexander és Adrián),
- a Török családnak (Zsolt, Erika és
Zsolna),
- a Jankovics családnak (Eszter, Léna
és Hanna),
- a Lévai családnak (Ferenc, Hajnalka,
Edit, Márton és Anasztázia)
- a Dupcsik – Séra családnak (Anita és
Balázs)
- a Vidovszky családnak (Ferenc,
Eleonóra és Dalma)
- a Máthé családnak (Réka, Lenka és
Elza)
- a Gölöncsér családnak (Zsuzsanna,
Barbara és Zsanett)
- a Horváth családnak (Csenge, Zente
és Ágota)
- Weimer Ferencné Évának és
tanulóinak (Talabér Csenge, Tircs
Janka, Bocsi Tamara és Baráth
Barnabás)
- Baráthné Maár Anettnek és
diákjainak (Karasz Janka, Kurdi Zsófi,
Darázsi Málna, Horváth Levente)
- Antal - Kalmár Petrának, kisfiának,
Antal Zalánnak és a 6. osztály
diákjainak (Bocsi Ramóna, Kovács
Rebeka, Dittmann Péter, Cseke
Levente, Pócsmegyeri Petra, Tamás
Dominika, Füredi Tamás ésTalabér
Levente)
- Kovács Biankának
- Barsi Lászlóné Mártinak,
- Árendás Zsuzsannának,

- Lévai Péternek ,
hogy velünk voltak, kitartottak és
segítettek, hogy Együtt tegyünk, Egymásért
és a Közösségért!
Horváth Ágota
alapítványi titkár
Dunaalmás, 2018. október 30.

Adózói tájékoztató
Tájékoztatom a tisztelt adózókat, hogy
Dunaalmás
Község
Önkormányzatának
Képviselő Testülete a helyi adókról szóló
24/2012. (XI. 29.) rendeletében az idei évre
sem változtatott az adómértékeken. A
Rendelet megtekinthető Dunaalmás Község
Önkormányzatának
hivatalos
honlapján:
www.dunaalmas.hu.
Ennek értelmében:
Magánszemélyek kommunális adója:
8.000,- Ft
adótárgy
Építményadó:
600,- Ft /m2
Telekadó:
40,- Ft /m2

/év/

Helyi iparűzési adó:
állandó jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén az adóalap 1,5 %-a,
ideiglenes jelleggel végzett iparűzési
tevékenység esetén naptári naponként 3.000,Ft/ nap.
A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII.
törvény alapján beszedett gépjárműadó
mértéke sem változott.
A beszedett gépjárműadó 60 %-a a
költségvetést, 40 %-a Önkormányzatunkat
illeti meg.

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az idei
évben azon adózók kapnak gépjárműadó
kivetésről határozatot
akik a tavalyi év folyamán vásárolták
gépjárművüket és az idei évtől kell adót
fizetniük, illetve
gépjárművük életkora miatt változik a
fizetendő adó mértéke.
Az éves adót minden adónemben továbbra is
két részletben, 2018. március 16-áig, illetve
2018. szeptember 15-éig kell megfizetni.
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 2.
melléklet II. A. 4. pontja értelmében az
adózónak az építményadóról, a telekadóról és
a magánszemély kommunális adójáról az
adókötelezettség
keletkezését,
illetve
változását követő tizenöt napon belül kell
adatbejelentését teljesítenie.
Tehát, ha valaki Dunaalmáson elad vagy
vásárol ingatlant, az adásvételtől számított 15
napon belül köteles bejelenteni a változást. A
bírságolás elkerülése érdekében kérem a fenti
határidő pontos betartását!
Kérdés esetén szívesen állok rendelkezésükre
a 34/450-012 / 2- es melléken, vagy
személyesen a 2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
sz. alatt a földszinti irodában, illetve e-mailben
ado.dunaalmas@gmail.com elérhetőségen.
Dunárné Németh Renáta

Lakossági tájékoztató
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
Az avar és kerti hulladékok nyílt téri
égetéséről
szóló
5/2015.(III.25.)
önkormányzati
rendelete
értelmében
szeptember 1. napjától következő év április
30. napjáig vasárnap és ünnepnapok
kivételével 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
megszüntetéséről,

anyag

tárolásának

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,
hóés
síkosság
mentesítése,
pormentesítése,
gyommentesítése.
A rendeletben meghatározott magatartások
közösségi együttélés alapvető szabályainak
minősülnek, melynek megszegése esetén
százötvenezer forintig terjedő közigazgatási
bírság szabható ki.

Közérdekű információ
Elsősorban azok részére, akik
palackos PB-gázt használnak, de a
palack cseréje problémát okoz.
Számukra nyújthat segítséget Mike
János
neszmélyi
vállalkozó
(06/20/559-7396),
palackos
gáz
házhoz szállítással.

Székhely:
2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 104.
fsz/2.
Telefon:
06-20/964-1797
06-20/357-4658
Tájékoztatás az
Egészségforrás Tornacsarnok
használatáról
Tornacsarnok címe: 2545 Dunaalmás,
Csokonai u. 20/A. (az általános iskola mellett)
Tornacsarnok
bérlésével
kapcsolatos
információkért forduljon bizalommal:
Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett
pénzügyi ügyintézőhöz személyesen, vagy
telefonon a 34/450-012/7-es melléken,
30/453-3584
mobilszámon,
vagy
a
penzugy.dunaalmas@gmail.com email címen,
vagy
a Tornacsarnokban Lévai Ferencné
gondnoknál személyesen, vagy telefonon a
30/942-5757 mobilszámon.
Tornacsarnok bérleti díja: 3 000 Ft/óra

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

BAZSIKA TRANS KFT.

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
Lévai
Ferencné
gondnoknál,
- Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett
pénzügyi ügyintézőnél,

www.dunaalmas.hu
Intézmények
menü
Tornacsarnok alpont alatt.

honlapon
az
Egészségforrás

A Tornacsarnok beosztása megtekinthető:
Tornacsarnokban
Lévai
Ferencné
gondnoknál,
- Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett
www.dunaalmas.hu
honlapon
az
Intézmények
menü
Egészségforrás
Tornacsarnok alpont alatt.

Csokonai Művelődési Ház

Hiánypótlás
Az előző számban megjelent, Őszi Ízek
Fesztiválról szóló tudósításból a támogatók
és résztvevők jelentős száma miatti
figyelmetlenségből sajnos kimaradt, hogy
Bakos Krisztina és Czérna Brigitta egész nap
elfoglalta és szórakoztatta testfestéssel és
csillámtetoválás készítésével a jelenlévő
gyerekeket.
Ezúton is köszönöm
mindkettejük munkáját és elnézést a
mulasztásért.
Ollé Árpád

Dunaalmási Szeretetház
X – börze
Rendszeres programjaink:

Baba-Mama
Klub:
minden
héten,
csütörtökön, 10-12-ig. A foglalkozásokat
Horváth Ágota tartja.
Pilátes: kedden 9.30-10.30-ig, csütörtökön
16-17-ig.

Kézműves
foglalkozás
Erzsébettel: minden
hónap
szerdáján 15 órától

Weimer
második

Max Training: nyári időszakban szünetel

Nyugdíjas Klub: kéthetente hétfőnként 15
órától.

Ruhabörze: kéthetente szerdán

Második alkalommal rendezte meg a
Tatai Kistérség az X-börzét.
Ez egy olyan találkozási lehetőség,
ahol az Iskolai Közösségi Szolgálatot
végző diákok találkozhatnak azokkal
a szervezetekkel, akik szívesen
fogadnák őket. Mi is ott voltunk 38
különböző szervezet mellett. A
középiskolás diákok közül sokan
örömmel jöttek, hiszen így egy-egy
órájuk elmaradt.
A mi asztalunkat is sok fiatal
meglátogatta. Önkéntes diákjaink
pedig szívvel-lélekkel meséltek nekik
Dunaalmásról, ahol a szeretet otthon
van. Másnap egy diák e-mailben
jelentkezett. Azt hiszem ezért
érdemes ezt csinálni.

Dunaalmás Község Polgármestere
2545 Dunaalmás, Almási u. 32.
Telefon: 34/450-012, Fax: 34/450-015

MEGHÍVÓ
Dunaalmás község Önkormányzata nevében tájékoztatom a Tisztelt Dunaalmásiakat, hogy

2018. december 12-én /szerda/
17 órától

KÖZMEGHALLGATÁST
tartunk.
Helyszín: Dunaalmás, Csokonai Művelődési Ház nagyterme

Napirend:

1. Dunaparti terület HÉSZ-módosításával kapcsolatos tájékoztatás,
2. Tájékoztató a 2018-as év munkájáról,
3. Egyebek: kérdések, hozzászólások, javaslatok

Önkormányzat

