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Tisztelt Dunaalmásiak!
Engedjék meg, hogy polgármesterként a
Dunaalmási Híradón keresztül először
köszöntsem Önöket nagy tisztelettel, és
szeretettel!
A választás lezajlása után az első gondolat:
köszönöm minden választónak, hogy az
időközi választáson megszokotthoz képest
ilyen nagy számban eljöttek szavazni.
Köszönöm mindenkinek, hogy véleményt
nyilvánított, még akkor is, ha nem azén nevem
mellé ikszelt, vagy ha a távolmaradás mellett
döntött. Természetesen munkám során
alapvető elvként lebeg a szemem előtt, hogy
mindenkivel a lehető legharmonikusabb
viszonyt tartsam fenn, még akkor is, ha esetleg
véleménykülönbség állna fenn közöttünk. Ezt
természetesen a képviseiőtestület tagjaival
kapcsolatban is vallom, eddig is erre
törekedtem, s ez ezután sem lesz másképp.
Mindannyiunk közös célja, hogy Dunaalmás
előrébb jusson, a lehető legtöbb területen
fejlődjön. A mi feladatunk az, hogy ehhez a
lehető legtöbb forrást előteremtsük, akár
önerőből, akár állami támogatásból, akár
pályázati támogatásból.
Kérem Önöket, hogy ebbéli törekvéseinket
támogassák!

Tisztelettel: Ollé Árpád polgármester

2016. júliusi programok
22. Képkiállítás Pap Gergő képeiből (CSMH)
23. Öregdiák Találkozó Dunaalmás
Barátainak Köre (CsMH)
23. Strandröplabda verseny az Öregmalom
Pagonyban
-

2016. augusztusi programok
3. Almási csata megemlékezés koszorúzás
emlékműnél 16,00
10. Gyermek megőrzés játékosan (CSMH)
17. Sziréna Nap Színesen a Focipályán
‚
‚
‚
19. Utcabal az Ujtelep utcaban
20. Nemzeti ünnep Templomdomb 10,00
20. Szent István Napi Lovastúra a
Lovardában
24. Meseműhely (CSMH)
31. Tanévnyitó a Csokonai Általános
Iskolában
-

-

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:+36/34-789-969, +36/20-914-918 1

nem

A Tatai Kistérség Többcélú Társulási Tanácsa,
melynek tagja Dunaalmás is, az elmúlt időszakban
3 alkalommal módosította megállapodását, melyet
az ülésen a képviselő testület elfogadott.

Az Új képviselő testület 2016. július 6-án 16-00 órai
kezdettel megtartotta alakuló ülését.
A
polgármester és a képviselők letették esküjüket.

Más napirendet az ülésen a képviselők nem
tárgyaltak. A következő rendkívüli ülés 2016.
július 13-án 16.00 órakor lesz.

Önkormányzati hírek
A képviselő-testület
ülésezett.

június

hónapban

Ollé Árpád társadalmi megbízatásban látja el
polgármesteri
feladatát.
Tiszteletdíját
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
törvény írja elő, melynek összege Dunaalmás
lakosságszáma alapján a főállású polgármester
tiszteletdíjának 50 %-a, ami bruttó 149 600 Ft.
Ehhez
tartozik
törvényi
előírás
alapján
költségtérítés is, melynek összege a tiszteletdíjának
15 °o-a, ami 22400 Ft.

Makay Tibor
kirendeltség-vezető
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Időközi választás hírei
Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottsága
2016. június 26. napjára (vasárnap) tűzte ki a helyi
önkormányzati képviselők és polgármester időközi
választását.

Az ülésen Ollé Árpád polgármester Úr javaslatára a
képviselő
testület
megválasztotta
Új
alpolgármesterét, mely tisztséget Kun Lajos Zoltán
látja el társadalmi megbízatásban, aki egyben
letette alpolgármesteri esküjét is.

A helyi választási bizottság 3 polgármester jelöltet
és a 6 képviselő helyre 15 képviselő jelöltet vett
nyilvántartásba.

A képviselő testület döntött az alpolgármester
tiszteletdíjáról is. Törvényi előírás alapján az
alpolgármester tiszteletdíját a polgármester
tiszteletdíjának 70-90 °o-ában kell meghatároznia a
képviselő testületnek. Kun Lajos Zoltán kérte,
hogy a minimumban határozza meg számára a
testület a tiszteletdíjat, melynek megszavazásán
érintettsége okán nem vett részt. A képviselő
testület az alpolgármester tiszteletdíját a
polgármester tiszteletdíjának 70 %-ában határozta
meg, ami bruttó 104 700 Ft, költségtérítését
törvényi előírás szerint 15 700 Ft-ban állapította
meg.

A választópolgárok döntése alapján Dunaalmás
község új polgármestere: Ollé Arpád
A képviselő-testület tagjai a következő személyek
lettek: Kecskeméti József, Czérna Zoltán Tiborné,
Kun Lajos Zoltán, Domján Viktor, Baranya Gábor,
Vajas Zoltán
A választáson a jelöltek az alábbi szavazatokat
kapták:

A képviselő testület létrehozta Ügyrendi és
Pénzügyi Bizottságát, melynek elnöke Czérna
Zoltán Tiborné (Margit) lett, míg tagjainak
Baranya Gábor és Vajas Zoltán került
megválasztásra. A bizottságnak a továbbiakban
nem képviselő tagja nem lesz.
Az alakuló ülést követően rendkívüli ülést is tartott
a képviselő testület, tekintettel arra, hogy március
óta a testület nem ülésezett, ezáltal felhalmozódtak
a határidős, döntésre váró ügyek.
A képviselő testület elfogadta 2016. évre
vonatkozó közbeszerzési tervét, jóváhagyta a
Vertikál Kft-vel fennálló szerződésének törvényi
előírások szerinti módosítását.

-

-

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tartott. A
választáson az 1234 fő választópolgár 44,4 %-a
549 fő vett részt.

Polgármester jelöltek:
Ollé Árpád (független):
388 db
Holbik Márton (Magyar Munkáspárt):23 db
Domján Viktor (független): 129 db
-

-

Képviselő jelöltek:
Baranya Gábor (független): 207 db
László Jánosné (független): 171 db
Holbik Márton (Magyar Munkáspárt):63 db
Munkácsi Csilla (független): 175 db
Krakkai Csaba András (független):145 db
Pap Éva (független):
112 db
Bélai András (független):
124 db
Czérna Brigitta (független): 165 db
Kecskeméti József (független):267 db
Kun Lajos Zoltán (fuggetlen):237 db
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Czérna Zoltán Tibomé (fflggetlen):238 db
Simon Zoltán (ftiggetlen):
144db
Horváth Vincéné (ftiggetlen):121 db
Domján Viktor (ftiggetlen): 222 db
Vajas Zoltán (~ggetlen):
201 db
A polgármester választás eredményéről szóló
37/2016. (VII.26.) HVB határozatra és az
egyéni listás képviselő választás eredményéről
szóló 38/2016. (VII.26.) HVB határozatra a
törvényes jogorvoslati határidő leteltéig azaz
2016. június 29-e 16.00 óráig jogorvoslat nem
érkezett, Így az időközi választás eredménye
jogerőre emelkedett. Az újonnan megválasztott
polgármester és képviselők megbízó leveleiket
2016. június 29-én 16.30 órakor átvették a
Helyi Választási Bizottságtól.
-

-

-

-

-

Vadászati hírek
Előző havi számunkban tájékoztatást adtam arról, hogy
a vadászati hatóságtól állásfoglalást kértem több
kérdéses problémára, mely felmerült a vadászattal és a
kártérítésekkel kapcsolatban. A vadászati hatóság
megküldte állásfoglalását, tájékoztatóját, melyet az
alábbiakban ismertetek:
A hatóság tájékoztatott, hogy a Dunaszentmiklósi
Rákóczi Vadásztársaság vadgazdálkodási jelentése
szerint 2015. évben 122 db Gímszarvast, 19 db.
Őzet és 180 db Vaddisznót hoztak terítékre. A
mostani belterületi vadászat során a beíró könyv
tanúsága szerint június 28-áig 17 db. vaddisznó
került terítékre.
A hatóság tájékoztatott, hogy a vadásztársaság
köteles mind külterületen, mind belterületen a
vadászható állat által okozott mindennemű kárt
megtéríteni, ezért közös megegyezésre kell
törekedni a károsult és a vadásztársaság között.
Amennyiben erre a vadásztársaság nem hajlando,
vagy nem megfelelő mértékben fizet, a károsultnak
bírósághoz lehet fordulnia belterületi ingatlan
esetén.
A tájékoztatás kitér a nagyvadállomány belterületi
előfordulásának megakadályozására is, mely
feladat elsősorban a helyi vadásztársaság,
esetünkben
a
Dunaszentmiklósi
Rákóczi
Vadásztársaság feladata, együttműködve a
vadászat, természetvédelmi és rendőrségi
hatóságokkal.
Dunaalmás esetében nem szabad elfelejteni, hogy
elburjánzott erdős területek veszik körbe, az
erdőkből leereszkedő vízfolyások, lakatlan és
elhanyagolt ingatlanok elősegítik a vadak

eletkörülményeinek javulását, Így belterületen
történő letelepedésüket.
A vadászati hatóság fel fogja hívni a vadászatra
jogosult vadásztársaság figyelmét a vadkárelhárító
vadászatok fokozására, a belterületen folytatott
vadászatok időbeni, akár teljes vadászati évre szóló
meghossza bbításá ra.
Az Önkormányzat és a Hivatal munkatársai a
továbbiakban is mindent megtesznek a rendezetlen
magán ingatlanok tulajdonosainak felkutatására, a
tulajdonosok kötelezésére, hogy ingatlanaikat rendbe
tartsák. Az elmúlt évek tanulsága szerint az általunk
felszólított ingatlanok közül 70 %-ban a rendbetétel
megtörténik. Sajnos a maradék 30 % olyan ingatlan,
ahol a tulajdonosokat nem tudjuk felkutatni, de ebben
az esetben is keressük a megoldásokat az ingatlanok
rendbetétele érdekében.
Az Önkormányzat az elhanyagolt közterületek
kitakarítására, rendbetételére is nagy energiát fordít,
amennyire kapacitásunk bírja. A vadak belterületen
történő letelepedésének megakadályozása érdekében
kérem Tisztelt Lakosságot, hogy aki elhanyagolt,
rendezetlen, bokros ingatlannal rendelkezik, úgy
tegyen meg mindent a terület rendezetté tételére.
Amennyiben valakinek említésre méltó vadászható
állat által okozott bárminemű kára keletkezett, úgy
írásban, ajánlott küldeményként keresse meg a
vadásztársaságot. A vadásztársaságnak a levél
kézhezvételét követően 8 nap áll rendelkezésére az
egyesség létrehozására.
A vadásztársaság címe: Dunaszentmiklósi Rákóczi
Vadásztársaság, 2890 Tata, Sport u. 26.
Makay Tibor
kirendeltség-vezető

Jótékonysági hangverseny Dunaalmáson
Tisztelettel és szeretettel hívjuk és várjuk
Önöket 2016. Július 28-án 14.00 órakor a
Dunaalmási Református Szeretetház
Fogyatékosokat Ápoló Gondozó Otthonába,
ahol az Utrechti Ifjúsági Zenekar
Jótékonysági hangversenyt ad a Szeretetház
javára.
Köszönjük Önkéntes adományaikat.
Szeretettel: Dániel
Márkus Daniel intézmenyi lelké
Dunaalmási Szereteth

FOGADÓ NA P
A Tatai Rendőrkapitányság vezetője dr. Friedrich Gábor r. ezredes
2016. július 27-én 10:00

—

12:00 óra között tartja fogadónapjüt

hivatalában, Tata Ady Endre utca 27. szám alatt.
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E-mail: friedrichg~koznarom.police.hu

„Minitorna” Izsán
Immár hagyomány, hogy június végén az
Izsai
Öregfiúk
Egyesület
meghívja
Dunaalmás
labdarúgóit
az
évente
megrendezésre
kerülő
Polgármester
Kupára. Idén sem volt ez másként, három
csapat szerepelt: a rendező Izsa,
Almásfüzitő és Dunaalmás.
A helyzetünket több dolog is nehezítette: a
rekkenő hőség, a kemény, kopogós pálya, a
helyiek ragaszkodása a kétszer harminc
perces mérkőzéshez, meg persze az, hogy a
helyiek „lendületből”, a bajnokságról
jöttek.
Meg is lett az eredménye, az első meccsen
2:1-es félidő után 7:1-re „lerámoltak
minket. A Füzitő sem járt különbül, bár az
elejét még ők is Jól bírták, a vége kiütéses
10:2 lett.

A záró mérkőzésen csapatunk a Füzitővel
Játszott, először sikerrel lealkudtuk a
Játékidőt
kétszer
húszra,
aztán
fegyelmezett Játékkal zártuk az első félidőt
0:0-ra és a másodikban a kedveszegett
ellenfélnek és a parádézó fiataloknak hála
(Janetka Ákos, Mezei Tóni, Simon Bence)
3:0-ra nyertünk, így megszerezve a
második helyet, és az ezzel Járó kupát.
A mérkőzés után a helyiek a Kultúrházban
vacsorával és frissítőkkel próbálták
enyhíteni a két mérkőzés fáradalmait.
A csapat tagjai: Kaufmann László, Molnár
János kapusok, Fiedler Ferenc, Szabó
Norbert, Rubin Zsolt, Szelőczey József,
Mezei Antal, Janetka Ákos, Szabó Károly,
Kurdi László, Kurdi Bence, Csordás Ádám,
Simon Bence, Ollé Árpád mezőnyjátékosok
Ollé Árpád
voltak.

