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Kaffka Margit:
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Lakossagi tajekoztato
Fe!h ívás gázszünetről

FÉNYBEN
Tudom, hogy a tavasz nem tart örökké,
Hogy elmúlnak mind a derűs napok,
Hogy a dal, hogy a tavasz idehagynak,
Es ősz fejemmel magam maradok.
Zörgő avarban, ködös alkonyattal,
A darvak búcsúzása idején
Ráérek majd jövők titkát keresni,
S borongva sírni emlékek ködén.
De ki töpreng édes tavaszi reggel
Fagyos pusztákon) hulló levelen,
Mikor csillámos, szőke napsugárral
Végigragyogja útját a Jelen...

Tisztelt Dunaalmási Lakosok!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FGSZ
Földgázszól!ító Zrt. korban tartás!
munkólatai miatt a településen a
földgózszolgó!tatás
2016. jú!ius 7-én (csütörtök)
800 órától 2000 óráig

-

2016. májusi programok
16. Öregmalom Sakk Kupa és Dunaalmás
Sakkbajnoka sakkverseny azÖregmalomban
22. Bucsu Falusi rendezvény
25. Kihívás Napja a Kék Duna Óvodában
27. Evzóró a Kék Duna Óvodában
27. Patara megnyitó a Lovardában
27, Ping-pang verseny gyerekeknek (CSMH)

_~_~_

szünetel.

I

Kérjük, szíveskedjenek a belső gázrendszer
főe!zóróját, illetve a szabá!yozó előtti
főelzárót elzárt állapotban tartani.
Dunaalmós Község Önkormányzata

-

-

L201 6. júniusi programok
4. Trianoni megemlékezés (Könyvtár)
8. &yermekmegőrzés jótékosan

Dun aalmás Község Önkormányzata a
lakossági folyékony hulladék (szennyvíz)
elszállítására az alábbi
vál!alkozással kötött közszolgáltatási
szerződést:
BAZSIKA TRANS KFT. Székhely: 2800
Tatabánya, Bánhidai ltp. 104. fsz/2.
Telefon:±36/34-789-969, +36/20-914-

Majális 2016’
2016.
május
1-jén
a
Dunaalmási
Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület,
valamint
Dunaalmás
Község
szervezésében
Önkormányzata
megrendezett majá lisrál, lakossági kérésre,
az alábbi tájékoztatást adom’
A családi majáfls 649 730 Ft-bál valósult
meg, mely pénzügyi fedezetének egy
résztét Domján Viktor Képviselő Úr
támogatta, a 2016’ év~~ id~arányosan járó
tiszteletdíjából 122 680 Ft összeggel. A
fennmaradó 527 050 Ft költséget
Dunaalmás
Község
Önkormányzata
biztosította. A Május 1-jén megrendezésre
: került

horgászverseny előtti halasítást,
melynek költsége 313 690-Ft volt Domján
Viktor Képviselő Úr finanszírozta saját
tiszteletdíja terhére.
A Horgász Egyesület tagjainak és a falu
önkéntes segítő kezeinek, valamint az
és
önkormányzat
anyagi
eszköztámogatásának köszönhetően a
„Régi strand” és „Sziget” területének
rendbetétele, kitakarítása megtörtént, így
ezen
területek
alkalmassá
váltak
szabadidős rendezvények és programok
megrendezésére. A „Sziget” és a „Régi
strand” területének helyreállítási költsége:
földmunka,
szállítási
költség,
anyagbeszerzés 330 264 Ft, melynek
finanszírozása szintén két részre bontható,
egyrészt az önkormányzat 277 634 Ft-tal,
másrészt Domján Viktor képviselő 52 580
Ft-tal támogatta sajáttiszteletdíja terhére.

Czeglédi Zoltán
polg~rmester

[

Önkormányzati hírek

I

A Képviselő-testület április hónapban nem ülésezett’

~j~orgászegyesületi/KépviseIői hírek
Majális
Az idén 2. alkalommal rendezte meg a Majálist
a
Dunaalmási
Sporthorgász
ás
Környezetvédő Egyesület a Dunaalmási
Önkormányzattal közösen.
A helyszín a szépen kitakarított rendbe tett
dunaalmási szigeten és az egykori strandfürdő
helyén lett kialakítva. A sziget hosszú évek
elhanyagoltsága után ismét “gazdára” talált’
Hogyan jutottunk el idáig»..
A sziget a Magyar Állam tulajdonában van és
a győri ÉDUVIZIG fenntartása alá tartozik.
Tavaly ősszel megkerestem az illetékes
személyt az ÉDUVIZIG-nél, akihez a sziget
tartozik és megkérdeztem tőle,hogy a Horgász
Egyesület milyen feltételekkel vehetné azt
bérbe.
Elmondtam neki, hogy szeretnénk a szigetet
ismét széppé, használhatóvá tenni mindenki
számára, illetve a későbbiekben esetlegesen
pályázni kerékpáros pihenőhely kialakítására.
Tájékoztatott, hogy szerencsésebb lenne, ha
az Önkormányzat venné bérbe a területet.
Az év végi horgászközgyűlésen felvettetem
ezt a tagoknak, akik úgy döntöttek, hogy
vegyük bérbe, tisztítsuk meg, majd tartsuk fent
a rendezett állapotot. Az ezt követő testületi
ülésen felvetettem a témát, ahol a Testület
támogatta
a
Horgászegyesület
ezen
törekvését ás elhatározta,
hogy az
Önkormányzat fogja bérbe venni a szigetet a
kedvezőbb
feltételek
miatt
ás
a
Horgászegyesület fogja fenntartani. Erre a
kérelemre pozitív válasz érkezett, miszerint a
sziget és a horgászegyesület által használt
folyószakasz
karbantartásáért
cserébe
díjmentesen kapta meg azt a Dunaalmási
Önkormányzat’
A példás kitartó összefogás eredménye, hogy
a sziget elkészült a majálisra’ A munkálatok 2
hónapon keresztül zajlottak a hétvége mindkét
napján, amikor az időjárás engedte’ Ezeken a

társadalmi munkákon 10 és 50 (6 között volt a
részvételi arány egy-egy alkalommal, nők,
gyerekek
felnőttek
egyaránt,
e
fontos
megemlíteni, hogy nem csak az
Egyesület tagjai tartották fontosnak ezt az
eszmét és tették hozzá a saját munkájukat
vagy éppen amire szükségünk volt. Az
elsődléges Célunk minden
korosztályt
összefogó
és
szórakoztató
falunap
szervezése volt.

lekapcsolásig, 18 óráig. 10 órától izgalmas,
játékos vetélkedőkben mérhették össze
tudásukat, ügyességüket a legkisebbek.

A
szervezési
munkát
nagyban
megnehezítette, hogy az elmúlt két hónapban
nem volt testületi ülés, ahol dönteni kellett
volna többek között ebben a kérdésben is, de
sok más a község alapvető működésével
kapcsolatos tennivalókban is. Sajnálatos
módon Czeglédi Zoltán Polgármester Úr az 5
képviselő (László .Jánosné, Kun Lajos, Vajas
Zoltán, Baranya Gábor, Domján Viktor) által
kért rendkívüli testületi ülés összehívásának,
törvényi kötelezettségének nem tett eleget, így
nem tudtunk megfelelően együttműködni,
ahogyan annak normális esetben történnie
kellett volna.
Polgármester Úr ezen
törvénysértését azóta már Dr Kancz Csaba
kormánymegbízott is megállapította és
figyelmeztette, hogy tegyen eleget a törvényi
előírásoknak. A figyelmeztetés után a második
kérelmünkre sem hívta össze a testületet, így
újabb törvénysértést követett el, melyet
szintén jeleztük a Kormánybiztos Urnak.
Passzivitása elkísérte napjainkig, a majális
szervezésében semmilyen szerepet nem
vállalt és azóta sem tudja ellátni a munkáját a
testület.

Felnőtt: 1. Nyers László, 2. Lángi Zoltán 3. id.
Koch Lajos

A versenyek délig tartottak, megkezdődött a
horgászoknál a mérlegelés, majd ezt követte a
nyolctagú zsűri gulyásértékelő munkája. Az
alábbi helyezéseket érték el:
Horgászverseny: Gyermek 1. Wittenberger
Kevin, 2. Kun Szabolcs 3. Ferencz Csongor

Gulyásfőző-verseny: 1. Forever naker, 2.
Airsoftosok,
3.
Hegyi
remeték
Ezúton is még egyszer gratulálunk a
győzteseknek!
Ezután mindenki elfogyasztotta, amit főzött
vagy megkástolta a pörköltet vagy halászlét,
mely bárki számára elérhető volt díjmentesen.
100-1 00 adag készült, mely az utolsó adagig
gazdára
talált,
sokak
örömére
és
egészségére.

Nem hagytuk, hogy mindez megakadályozza
a
rendezvény
megtartását,
bár
a
kiszámíthatatlan időjárástól tartottunk, de
szerencsére az idő kegyes volt hozzánk. A
horgászok kezdtek gyülekezni először 7-óra
körül, majd sorsolás és helyfoglalás után B
órakor kezdetét vette a verseny 25
versenyzővel. Időközben megérkeztek a
gulyásfőző-verseny résztvevői is, ahol 16
csapat mérte össze a tudását, melyben
körülbelül 150 versenyző vett részt a
szigetben.

Közben szünet nélkül készültek az
arcfestések, hennák, csillámtetkók és zajlottak
a kézműves foglalkozások. A legnagyobb
szűnni nem akaró nyomás a helyi
Airsoftosokra
nehezedett.
Náluk
az
érdeklődés szüntelen volt kapuzárásig,
mintegy 20.000 db lőszert lőttek ki az
érdeklődők
a
legkisebbektől
a
legnagyobbakig. Az egész nap folyamán szólt
a zene is, ahol a bátrak kipróbálhatták a
karaoké tudásukat, a még bátrabbak pedig
meg is hallgatták. A késő délutáni rekeszépítő
versenyt Simon Lívia nyerte. A rengeteg
próbálkozó
közül
neki
sikerült
a
legmagasabbra feljutni, ezúton is gratulálunk a
győzelméhez. A falunap jó hangulatban este 7
óráig tartott,ahol legalább 500 fő fordult meg.
Engedjék
meg,hogy
még
egyszer
MINDENKINEK megköszönjem, azt a
rengeteg segitséget és összefogást amellyel
ezt sikerült közösen elérni! A közös cél ereje
megmutatta ismét, hogy összefogással bármit
eltudunk érni, a következő célkitűzésünk nem
kisebb,mint a fürdőtó kialakítása lesz.

Megérkeztek a légvárak is 9 ára tájékában,
amint használható állapotba kerültek ellepték
a gyerkőcök és ez telt házon üzemelt

Üdvözlettel: Domján Viktor képviselői Dunaalmási
Sporthorgász és Környezetvédő Egyesület ~
elnöke

Csokonai Művelődési Ház

2016. február ás március havi
Anyakönyvi Hírek
Házasságot kötöttek:

Kedves Dunaalmásiak!
Az áprilisi programok közül 3 programot szeretnék
kiemelni:

Santa Alexandra ás István József
Sok boldogságot kívánunk!
Elhaláloztak:

1. A Pilates csoport néhány tagjával Várgesztesen
voltunk, ahol a megye többi csoportjaival
találkozhatunk, ás tornázhattunk együtt.
2. A Költészet Napi “versfaragó” programon részt
vevőknek ezúton is újra gratulálok, ás bízom
abban, bogy hamarosan nyomtatásban is viszont
látjuk a munkájukat.
3, A Föld Napja alkalmából rendezett „Bogaras”
nap előadása kimagasló élmény volta gyerekek ás
a felnőttek számára is.

Erdei Gyuláné Bogya Vilma
Németh Tibor
Méreg Józsefné Kurdi Magdolna
Kunczer lstvánné Kaposi Margit
A hozzátartozók gyászában osztozunkl
Gyermekük született:
Kálmán Klaudia ás Mezei Antal fia Antal

Művelődési Ház Május
-

Fogas Nikolett ás Bükki László fia Noel Leon
Májusban, szokásos programokon kívül,
reményeink szerint
a legnagyobb falut
megmozgató program a Kihívás Napi rendezvény

-

Községünk kis állampolgárait szeretettel
köszöntjük!

sorozat lesz.
1.

D.M.A.C. kővetkező meccs-időpontok

A KIHÍVÁS NAPJA május 25 szerda

A tavalyi évben elért sikereket szeretnénk az idén
is megtartani, de ez elengedhetetlen az Önök
közreműködése nélkül.
Az idei év újításaként azt szeretnénk, ha minden
a faluban működő vállalkozás rész venne 15 perc
erejéig
valamilyen mozgásban. ( Pl.: boltos a
vevőivel)
Várjuk a jelentkezéseket, ötleteket.
-

2016.0515

17:00 OMAIC DUNMLMÁS

.

RÉOE KSE

2016.0522

11:00 K~MLÓD XSK

•0.MÁ0 DUMMI.MÁS

2016.05.29

11.00 D.MÁCDUNAALMÁS

.TÁBl~4NY KSE

-

-

2.

A Könyvtárban elindul a „Mozi”.

3. KISBÍRÓ kerestetik. Egyéb programjainkhoz
keresünk olyan fiút, lányt, férfit,nőt, aki a régmúlt
időkben „dolgozó” kisbíró feladatát el tudná
vállalni.
Jelentkezni munkaidőben a lányoknál lehet a Műv.
Házban, május 20-ig.
Továbbra is a szokott módon, és helyeken
informálódhatnak a részletes programokról.
A Csokonai Műv. Ház munkatársai nevében: Pap
Eva

Hirdetési lehetőség!
Lehetőség van hirdetést elhelyezni
Dunaalmási Híradóban, több méretben.

a

Részletekről

a

érdeklődni

dunaalmasihiradoc&~gmail.com-on lehet.

Amennyiben valaki közérdekű információt,
falut érintő eseményt, történést,
programot szeretne megosztani, vagy
bármiféle olyan közlendője van, ami a
Dunaalmásiak széles körét érintheti,
érdekelheti, az küldjön bátran e-mailt a
dunaalmasihirado@gmail.com címret!

Tisztelt lakosság!
Dunaalmás Község Képviselő Testülete 2016. március 3-án megtartott
rendkívüli ülésén egy képviselő távollétében név szerinti szavazással négy igen
szavazattal két tartózkodás mellett minősített többséggel hozta meg a
27/2016. an.3.) számú határozatát a képviselő testület feloszlásáról.
Dunaalmás Község Képviselő Testülete 2014’ október 29-én megtartott ülésén
tárgyalta és alkotta meg Dunaalmás Község Onkormányzata Szervezeti és
Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (X.29’) számú rendeletét, mely
tartalmazza a rendkívüli ülés témakörét. A rendkívüli ülést a meghívás napjára
hívtam össze és nem egy nappal előbb kaptak értesítést a képviselők. A
képviselők a 2016. március 3-án megtartott rendkívüli ülésen ennek tudatában és
ismeretében vettek részt, szavazták meg a testület feloszlatásának napirendre
tűzését és döntöttek minősített többséggel a testület feloszlatásáról. A képviselők
a helyi SZMSZ-től való eltérést a rendkívüli ülésen való megjelenésükkel,
maradásukkal és szavazatukkal tudomásul vették, ezzel ellentétes nyilatkozatot
ott nem tettek, a jegyző ij ogokkal felruházott és a törvényességért felelős
kirendeltségvezető sem tett ott észrevételt.
Domján Viktor, Kun Lajos, Vajas Zoltán, László Jánosné és Baranya Gábor
képviselők 2016. március 8-án írásban kezdeményezték képviselő testületi
ülés összehívását, mely napirendjeként a feloszlatásról szóló határozati
javaslat újra tárgyálása és visszavonása témát javasolták.
Fenti tárgyban képviselői és kormányhivatali kezdeményezésre az ülést
nem hívtam össze az alábbiak miatt:
A képviselő testület felosziásáról az Alaptörvény 35. cikk (4) bekezdés és a
Magyarország helyi önkormányzatairói szóló (MOTV) 2011. évi CLXXXIX.
törvény 55. ~ (1) bekezdése az alábbiak szerint rendelkezik:
-

Alaptörvény 35. cikk (4): „A képviselő testület sarkalatos
törvényben meghatározottak szerint kimondhatja feloszlását.”
MÖTV. 55. ~ (1): „A képviselő testület a megbízatásának lejárta előtt
név szerinti szavazással, minősített többségű döntéssel kimondhatja a
feloszlását.”
—

—

-

A feloszlást kimondó képviselő testületi döntés megfelelt az Alaptörvényben
és a MÖTV-ben mint sarkalatos törvényben foglaltaknak. Az Alaptörvény
35. cikk (4) bekezdése értelmében a feloszlásra kizárólag a MOTV
rendelkezéseit kell alkalmazni, így a képviselő testület szervezeti és működési
szabályzatában foglalt rendelkezések kisebb fokú megsértése a rendkívüli
ülést a meghívás napjára hívtam össze és nem egy nappal előbb kaptak értesítést
a képviselők, mellyel a képviselők tisztában kellett, hogy legyenek, mivel a
—

rendelet megalkotásában ás elfogadásában részt vettek nem lehet hatással a
feloszlásról szóló képviselő testületi határozat érvényességére.
—

Az Alaptörvény ős a MÖTV-ben foglaltak szerint a képviselő testület
kizárólag arra kapott hatáskört, hogy kimondja a feloszlását. A MOTV 55.
~ (3) bekezdése, mely szerint,, A képviselő testület az Új képviselő testület
alakuló üléséig, a polgármester az Új polgármester megválasztásáig ellátja
feladatát, gyakorolja hatáskörét”. Az Új képviselő testület alakuló üléséig
szófordulattal a jogalkotók arra utalnak, bogy a képviselő testület new
hozhat olyan intézkedést, ami megakadályozná az Új képviselő testület
magalakulását, kvázi nem vonhatja vissza a feloszlás kimondásáról szóló
határozatot Ellenkező esetben sérül a jogbiztonság és az
önkormányzatiság. A testület feloszlásával gyakorlatilag megszűnt
mindenkinek a mandátuma azzal az időponttal, amit a Helyi Választási
Bizottság az időközi választás kitűzésére meghoz. A képviselők ős a
polgármester a mandátumot a választőktól kapta, amit csak és kizárólag a
választók „adhatnak” vissza jelen esetben egy időközi választás útján
annak, akit arra érdemesnek tartanak.
A Helyi Választási Bizottság március végén ülésezett, kitűzték az időközi
választás időpontját 2016.06.26-ra, vasárnapra. A Döntést követően
jogorvoslati lehetőségre rendelkezésre álló időn belül senki részéről nem
érkezett jogorvoslati kérelem, így az időközi választás időpontja jogerőssé
vált.
Az Alaptörvény és a MÖTV nagyobb komolyságot feltételez egy képviselő
testiflettel szemben. A MOTV 28. ~ (1) bekezdése szempontjából is
értelmezhetetlen a feloszlásról szóló határozat visszavonása. Ebben a
szakaszban a törvény kimondja, hogy a helyi önkormányzati képviselő
megbízása, jogai és kötelezettségei a megválasztásával keletkezik. A feloszlás
visszavonásáról szóló döntés választás nélkül hozná létre újból a képviselői
jogviszonyt, ami törvényellenes!
Összességében az Alaptörvény és a MÖTV ide vonatkozó rendelkezéseit
figyelembe véve döntöttem Úgy, bogy a képviselői indítványnak nem teszek.
eleget. A feloszlás újbóli megvitatásának és visszavonásának tárgyában nem
hívok össze testületi ülést, mivel nem kívánok Alaptörvényt ős
önkormányzati törvényt sérteni.
Kormánymegbízott úr felhívására a rendkívüli ülés összehívásával
kapcsolatban 2016. április 14-én egyet nem értésem kifejezéseként a fenti
választ adtam A Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal részére.
Czeglédi Zoltán
polgármester

HIRDETMÉNY
DUNAALMÁS KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA
KITŰZTE A HELYI ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELŐK ÉS
POLGÁRMESTER IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁT

A SZAVAZÁS IDŐPONTJA:
2016. JÚNIUS 26. (VASÁRNAP)
A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 IG TART.
A VÁLASZTÓPOLGÁROK A NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNT FELVÉTELÜKRŐL
2016. MÁJUS 9-ÉIG KAPNAK ÉRTESÍTÉST A NEMZETI VÁLASZTÁSI
IRODÁTÓL.
AZ A VÁLASZTÓPOLGÁR, AKI NEM KAPOTT ÉRTESÍTŐT, VAGY AZ
ÉRTESÍTŐJÉT ELVESZTETTE, A HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁTÓL KÉR}IETI
A SZEMÉLYAZONOSSÁGA IGAZOLÁSÁT KÖVETŐEN AZ ÉRTESÍTŐ
PÓTLÁSÁT.

-

-

AZ AJÁNLÁS:
JELÖLTET AJÁNLANI AJÁNLÓ ÍVEN LEHET.
A TELEPÜLÉSEN VÁLASZTÓJOGGAL RENDELKEZŐ
VÁLASZTÓPOLGÁR 2016. MÁJUS 9- MÁJUS 23-IG AJÁNLHAT
JELÖLTET.
EGY VÁLASZTÓPOLGÁR TÖBB JELÖLTET IS AJÁNLHAT.

JELÖLÉS:
AJÁNLÓÍVET A FÜGGETLEN JELÖLTKÉNT INDULNI SZÁNDÉKOZÓ
VÁLASZTÓPOLGÁR, ILLETVE JELÖLŐ SZERVEZET A HELYI
VÁLASZTÁSI H{ODÁTÓL IGÉNYELHET 2016. MÁJUS 9- MÁJUS 23-IG.
A POLGÁRMESTERJELÖLT ÁLLÍTÁSÁ}IOZ SZÜKSÉGES AJÁNLÁSOK
SZÁMA: 38 DB
AZ EGYÉNI LISTÁS KÉPVISELŐJELÖLT ÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES
AJÁNLÁSOK SZÁMA: 13 DB
AZ AJÁNLÓÍVEK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2016. MÁJUS 23. 16.00 ÓRA.

.

AZ AJÁNLÓÍVEKET A HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁNÁL KELL LEADNI.
RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁSÉRT A TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI
HIVATAL DUNAALMÁSI KIRENDELTSÉGÉN (2545 DUNAALMÁS, ALMÁSI
U. 32., TEL.: 341450-0 12) MŰKÖDŐ HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁHOZ
FORDULHAT.
HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Tisztelt dunaalmási
es
neszmélyi lakosok!
a

Az Öregmalom Sakk-kör
2016.

május 16-án (Pünkösdhétfőn) 9.00 és 14.Oóra között

sakkversenyt
rendez a Dunaalmáson az Óregmalomban (Duriasor4.)

az Öregmalom Kupáért és
a Dunaalmás Sakk-bajnoka címért
Az Öregmalom Kupát csak általános iskolás tanuló nyerheti, függetlenül attól,
hogy hol lakik’ Dunaalmás sakkbajnoka is kupát vihet haza. Lehet bármilyen
korú sakkozó, de csak dunaalmási vagy neszmélyi illetőségű’
Az általános iskolás tanulók között két kategóriában érmekkel jutalrnazzuk a
legjobbakat. Az Élő ponttal rendelkező és az Élő pontal nem rendelkezők külön
külön kerülnek díjazásra,

Nevezni lehet a verseny napján
8.00 és 8.40 között a helyszínen. Nevezési díj nincs.
A versenybiráskodást a megyei Sakkszövetség biztosítj~

A verseny 7 fordulós, 15-15 perces gondolkodási idővel
(a létszámtól függően ez módosulhat)

Vidovszky Ferenc
Oregmalom Sakk-kör vezetője

Czeglédi Zoltán
Dunaahnás Polgármestere

-

