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e!adventi gyertyát

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kisfalumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.”
Ady Endre
Településünk hagyományaihoz híven advent első
vasámapján, december elsején került sor az első
adventi gyertya meggyújtására és a falu
karácsonyfájának
bemutatására.
Dunaalmás
önkéntes tűzoltói már szombaton felállították a
Laposa-család által felajánlott karácsonyfát a
művelődési ház mellen.
Dunaalmás
Község
Önkormányzatának
munkatársai és a Dunaalmás Barátainak Köre
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unaalmási
Hirado
—

tagjai teával, forralt borral és süteményekkel
kedveskedett a rendezvényre Szép számban
ellátogatottalcnak.
A Kék Duna Óvoda Szülői Munkaközösségének
tagjai kézműves termékekkel gazdagították e kis
összejövetel látnivalóit. A Kék Duna Óvoda és a
Dunaalmási
Csokonai
Általános
Iskola
növendékeinek karácsonyi verses-zenés csokra
után Szuly László kántor beszédében az
ajándékozásra, mint az önzetlenség egyik
legfontosabb megnyilvánulási formájára hívta fel
az egybe gyűltek figyelmét. A Vadvirág Dalkör
fellépése után Ollé Árpád polgármester úr
köszöntötte a rendezvényen megjelenteket.
A polgármesteri köszöntő után került sor az első
gyertya meggyújtására, ezután a gyerekek egy

van a szép karácsony

‚Itt van a sztp. i’% ka’ic,ony,
Élünkdión, rnukalkwn:
mennyi (mom csemege!
Kicsi nEved reneg-cE
Karlcsociyfa minden ip
cuilog-vilict csup. drags.
szkp mennyei üzenet
Kis 1&uú.a szüleit”.
56 gyenneksic mind örülnek,
kÁlyha mellett körben ülnek,
aranymne, ahitat
minden nEvet ititat.
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Kellemes karácsonyi unnepeket
es sikerekben gazdag,
boldog Új évet kíván
Dunaalmás Község Onkormányzata
és Hivatala nevében

Pintoríitrzdk be.be~6nnek
és kintilva eákMzbnnek
a csaladra. Fura ntp,
de énekük csudaszép
Tiszta &Óm tüze itég
a izeineken. a barang1iték
szól. di(a üzenet
Kas Jazuska nlletetil’
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Önkormányzat a téli síkosság mentesítés
hatékonyságának növelése érdekében elkezdte a
felkészülést. Megvásárlásra került egy Suzuki
Samurai négy kerék meghajtású terepjáró, mely
hótoló lappal és sószóróval lett ellátva.
A
továbbiakban száraz tárolására alkalmas edényben
síkosság mentesítő anyag (homok) kihelyezésére
is sor kerül.
Fel kell hívnunk a lakosság figyelmét arra, hogy
az Önkormányzat nem rendelkezik a feladat
ellátására megfelelő létszámú munkaerővel,
eszközzel. A síkosság mentesíti munkálatokat
amennyire lehet, időben elkezdjük, de tudomásul
kell vennie a Lakosságnak azt is, hogy egyszerre
minden utat és járdát nem tudunk tisztán tartani.
Kérünk mindenkit, hogy a téli útviszonyoknak
megfelelően felkészített gépkocsival (téligumi,
kislapát, stb.), illetve öltözettel (csizma, bakancs,
meleg ruha, stb.) induljanak útra, amennyiben az
időjárás úgy kívánja.
Mivel közös célunk Dunaalmás közútjainak,
járdáinak balesetmentes tisztántartása, ezért kérjük
a Lakosság közreműködését és türelmét a
síkosság-mentesítési
feladatok elvégzésében.
Kérjük, gondoskodjanak az ingatlanaik előtti
járdaszakasz, annak hiányában 1 méter széles
területsáv tisztántartásáról.

apró ajándékban részesültek az önkormányzat
jóvoltából. Az estét a Karácsonyi Jam zenekar
zárta, külföldi és magyar karácsonyi slágereket
adva elő igencsak magas színvonalon.

Lakossági felhívás
Tisztelt Dunaalmási Lakosok!
Az Önkormányzat munkatársainak, képviselőinek
többszöri bejárása során, illetve az E on
Magyarország
Kit
jelzései
alapján
megállapítottuk, hogy több magán tulajdonban
lévő ingatlanon, és az ingatlan tulajdonosa
(korábbi tulajdonosa) által az ingatlan előtti
közterületre kiültetett, mára már nagy fa, bokor,
örökzöld található. Ezek a növények nagy veszélyt
jelenthetnek a környezetében található légkábellel
ellátott szolgáltatások (villany, telefon-internet,
kábeltévé) üzembiztos használatára, illetve az ott
lévő közutak biztonságos közlekedésére.
A későbbi kellemetlenségek elkerülése végett
kérem a lakosságot, hogy vizsgálják meg a
gondozásukban, tulajdonukban lévő nagy mérettel
rendelkező növényeket, és amennyiben azok
korlátozzák a közlekedést (beláthatóságot), illetve
a légkábeleket, úgy gondoskodjon a szükséges
vágási, nyírási munkálatok elvégzéséről.

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól
szóló 5/2004. (1.28.) 0KM rendelet 3.2.2
bekezdésének b) pontja kimondja, hogy az
ingatlan
tulajdonosának
(kezelőjének,
használójának) kell gondoskodnia az ingatlan
előtti járdaszakasz Qárda hiányában 1 m széles
területsáv, illetve ha ajárda mellett zöldsáv is van,
az úttestig terjedő teljes terület), valamint a
járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
műtárgyai
tisztántartásáról,
a csapadékvíz
zavartalan
lefolyását
akadályozó
anyagok
eltávolításáról.
Higgyék el, amennyiben kapacitásunk engedi,
elvégezzük a szükséges munkálatokat, de adott
esetben, egy intenzív, hosszúra nyúló havazás,
hóf’úvás, ónos eső esetén képtelenség minden
közutat, járdát rendben tartanunk egy hótolóval és
négy emberrel.

Amennyiben a légkábeleket zavarnák a növények,
szükséges
a
szolgáltatóval
egyeztetni
a
munkálatok elvégzése előtt.
Amennyiben e munkálatokat nem végzik el, pedig
szükséges lett volna, Úgy a szolgáltatók emberei,
illetve az Önkormányzat emberei fontossági
sorrend szerint és kapacitásuk amennyire lehetővé
teszi a munkálatokat elvégezhetik. Ebben az
esetben a vágási, nyírási munkák csak a szükséges
mennyiségre terjednek ki, esztétikai szempontok
figyelmen kívül hagyásával.
Amennyiben nem szeretnék, hogy növényeik
csúnya csonkolással történő vágás, nyírás
„áldozatául” essenek, úgy kérem, mihamarabb
gondoskodjon a szükséges munka elvégzéséről.
Megértésüket és közreműködésüket köszönjük!

Köszönjük megértésüket, és közreműködésüket!

Lakossági felhívás
5/2004. (I. 28.) GKM rendelet
a helyi közutak kezelésének szakmai

Tisztelt Dunaalmási Lakosok!

szabályairól

A tél közeledtével fontos felkészülni a téli
útviszonyok kialakulásának lehetőségére. Az
2

CXL. törvény 94/A. * (la) 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 tévő
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,
d) a szórakozóhelye, vendéglátóhelye, üzlete elé
hulladékgyűjtő edény elhelyezéséről és a
hulladék rendszeres elszállításáról, az üzlet
előtti j árdaszakasz 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
elkövetése
miatt
ellentétes
magatartás
kiszabott közigazgatási bírságot készpénz-

3. Az Út, a híd és egyéb műtárgyak, valamint az
úttartozékok üzemeltetése
3.2.2. A járda, a gyalogút, valamint a
kerékpárút tisztántartása
a) A járda, a gyalogút, a kerékpárút, valamint a
gyalog- és kerékpárút tisztítása során ügyelni kell
arra, hogy azok burkolata ne rongálódjék meg.
b) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az

-

c) A szórakozó, a vendéglátó és az
elárusítóhelyek, üzletek előtti járdaszakaszt a
nyitvatartás ideje alatt
a közútkezelő és a
helyiséget használó eltérő megállapodásának
hiányában a használó köteles tisztántartani.
d) Ingatlanhoz nem csatlakozó burkolt járda,
lépcső, lejtő, gyalogút, valamint a közcélú
zöldterületeken átvezető és az ezek körüli burkolt
gyalogutak
és
sétányok
tisztántartásáról,
hóeltakarításáról és síkosságmentesítéséről a helyi
közút kezelője gondoskodik.
3.3. A téli útüzemeltetés
A téli időjárásnak a
forgalombiztonságot
veszélyeztető hatásait mérsékelni kell.
A közútról a hó eltakarítása és az út síkossága
elleni védekezés a helyi közutakon (ideértve a
kerékpárutakat,
valamint
a
gyalogés
kerékpárutakat is), továbbá az ingatlanhoz nem
csatlakozó burkolt járdán, a gyalogúton, a lépcsőn,
a lejtőn és a sétányon a települési önkormányzat
feladata.
Az elvégzendő feladatok: téli üzemeltetési terv
készítése megelőző intézkedések, felkészülés,
információgyűjtés és -szolgáltatás megszervezése,
a közutak téli védekezési rendszerbe sorolása),
hóakadályok és síkosság elleni védekezés,
hóeltakarítás, az utak és tartozékaik tisztántartása.
-

-

-

-

Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselőtestületének
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
3

tagok számára a programokat, kirándulásokat és
azt a sok mindent, amit felsorolni sem lehet.
Köszönjük JUTKA néninek ezt a felejthetetlen 33
évet és az utóbbi két évben is szeretettel vártuk és
várjuk a továbbiakban is, hogy részt vegyen
összej öveteleinken, kirándulásainkon.
A harmincöt
éves
évforduló
mutatja
nekünk,
utódoknak az
utat a jövő
felé.
Erőt,
kitartást ad,
hogy
folytassuk azt
a
munkát,
amit JUTKA
néni átadott.
Tartsuk
életben
a
klubot. A mai
körülmények közt tegyük lehetővé a dunaalmási
nyugdíjasoknak, hogy találjanak olyan közösséget,
ahol jól érzik magukat és az ott eltöltött idő
kiragadja őket a napi szokásos tevékenységükből.
Vegyenek részt a kirándulásokon, előadásokon
bálokon és a település életében35 éves. Orülnénk
neki, ha az elődök lelkesedése és az eltelt 35 év
kedvet adna a mai nyugdíjasoknak, felkeltené az
érdeklődésüket és eljönnének a ma már
Dunaalmási Nyugdíjas Egyesület néven működo
közösségbe.
Mindenkit
szeretettel
várunk
kéthetente, hétfőnként az összejöveteleinken a
Csokonai
Művelődési
Házban

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 keltő visszatartó erő várható.
5. ~ Ez a rendelet kihirdetését követő 15. napon
lép hatályba.

.

01k Árpád
polgármester

Dr. Kórósi Emőke
jegyző

A rendelet kihirdetve: 2017. június 30. napon.
Dr. Kórósi Emőke
jegyző
A Dunaalmási Nyugdíjas Klub 35 éves
Harmincöt év, kimondani is sok. És mégis így van
és reméljük, még sok év jön ezután is.
A Dunaalmási Nyugdíjas klub 1984. október 22én alakult, Szóda Sándor és Fórizs Jánosné
jóvoltából.
Ugy gondolták, ha Tatán jól működik a
nyugdíjasok összefogása, miért ne működhetne
Dunaalmáson
is.
Fórizs
Jánosné
&iss
nyugdíjasként élére állt az elhatározásnak és a
felhívásra több mint nyolcvanan jelentkeztek. Igy
alakult meg a nyugdíjas klub 35 évvel ezelőtt.
Ennyi év alatt rengeteg esemény volt a klub és
ezen keresztül Dunaalmás életében. Sok-sok
felejthetetlen kirándulás, jó hangulatú bálok,
előadások.
Gondoljanak bele mennyi munka, kitartás,
szorgalom kellett ahhoz, hogy ennyi éven
keresztül járjanak a klubtagok egy olyan helyre,
ami nem kötelező, nem jár érte fizetés.
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Mi tartotta össze a dunaalmási nyugdíjasokat? A
válasz, Fórizs Jánosné, JUTKA néni. Az O
fáradtságot nem ismerő, folyton tenni akaró lénye
ragadta magával a tagokat. Lelkesítette, bíztatta
őket 33 éven keresztül. Ez egy olyan teljesítmény
amit bizton állíthatunk, hogy nem fo~a senki sem
túlszárnyalni. Ez úton is köszönjük JUTKA
néninek, hogy ennyi éven keresztül magára
vállalta a klub vezetését, kitalálta, megszervezte a

Nagy László
klubvezető
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Meghívó Ünnepi lovas
tUdásra
zeretetlel várunl~ mindenI~it a nagy hagyományohra
visszatel’~intő l~arácsonyi lovas áldásunlual

Helyszín: Dunaalmás, Templomdomh
Időpont: 2019. december 26.10 óra
Minden kedves érdeklődőt leával, forralt borral
és süteményekkel várnak: a Szervezők.

~°‘~L Poszterkészítő

Program:
Ollé Árpád polgármesler Úr ünnepi
I~öszöntője
Vadvirág DaII~ör műsora
VaiMné Cúthy Éva nagytiszteletű asszony
beszéde
Milus Ferenc plébános Úr beszéde
Lovalz és Lovasoh áldása
Szervezők
Dunaalmási Önhormányzat
Dunaalmás 3arátainaI~ Köre
Dunaalmási Lovarda & Szabadidőpart
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