
 
 

 

 

 

 

        

 
 

Tájékoztató Vállalkozásoknak 
 

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.: 34/450-012, 30/504-6628, 

vagy ado.dunaalmas@gmail.com, illetve 

személyesen Dunaalmás, Almási u. 32. 

földszinti iroda).  
 

Dunaalmási 

Híradó 
 

 

 

 

 

 

2017. január 16-án délelőtt 9 órától Berdó 
György újra indítja a nyugdíjasok számára a 
"Nagyisulit". Gyuri a szabadidejében 
elmagyarázza a számítógép és az internet 
használatát.   

Sok szeretettel várjuk a nyugdíjasokat a 
Dunaalmási Művelődési Házba! 

mailto:ado.dunaalmas@gmail.com


Lakossági tájékoztató 

 

Tisztelt Dunaalmási Lakosok! 

A tél közeledtével fontos felkészülni a téli 

útviszonyok kialakulásának lehetőségére. Az 

Önkormányzat a téli síkosság mentesítés 

hatékonyságának növelése érdekében 

megkezdte a felkészülést. Az előző évben 

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 mentesítési 

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 (téli 

gumi, 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. 

A helyi közutak kezelésének szakmai 

szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet 

3.2.2 bekezdésének b) pontja kimondja, hogy 

az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, 

használójának) kell gondoskodnia az ingatlan 

előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles 

területsáv, illetve ha a járda 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, hófúvás, ónos eső esetén 

képtelenség minden közutat, járdát rendben 

tartanunk egy hótolóval és négy emberrel. 

Köszönjük megértésüket, és 

közreműködésüket! 

 

Önkormányzati hírek 
 

A képviselő testület 2017. január 4-én rendkívüli 

ülést tartott, melyen az alábbi döntések születtek: 

A képviselő-testület módosította az önkormányzat 

vagyonáról, a vagyonnal való rendelkezés egyes 

szabályairól szóló 16/2012. (V.30.) önkormányzati 

rendeletét (a továbbiakban: Rendelet). A Rendelet 

2. § (1) bekezdése módosult, ami az önkormányzat 

üzleti vagyonának és a korlátozottan 

forgalomképes nemzeti vagyonának értékesítése és 

hasznosítása esetén a versenyeztetési értékhatárt 

állapítja meg. A módosítás értelmében az eddigi 15 

millió forintos értékhatárt a képviselő-testület a 

rendelettel 25 millió forintra módosította.  

A képviselő-testület elfogadta a Kardinális Kft 

vételi ajánlatát az önkormányzat kizárólagos 

tulajdonát képező 4643/1 hrsz-ú ingatlanra, 

felhatalmazta a polgármestert az adásvételi 

szerződés megkötésére. Az ingatlan 20 millió 

forintért került értékesítésre, mely összeget a Kft. 

2017. június 30. napjáig fizeti meg az 

önkormányzat részére. A Kft. a megvásárolt 

ingatlanon palackozó üzemet kíván létesíteni.  

Más érdemi döntést az ülésen a képviselők nem 

hoztak. A következő rendes testületi ülés 2017. 

január 25-én lesz.  

 

Makay Tibor 

kirendeltség-vezető 



Pályázat 

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal  

                         

a "Közszolgálati tisztviselőkről szóló" 2011. évi 

CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján  

pályázatot hirdet 

Tatai Közös Önkormányzati Hivatal  

Dunaalmási Kirendeltség 

 

pénzügyi ügyintéző  

munkakör betöltésére.  

A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozott idejű, köztisztviselő távollétének 

idejéig tartó közszolgálati jogviszony  

                         

Foglalkoztatás jellege:  

Teljes munkaidő  

A munkavégzés helye: 

Komárom-Esztergom megye, 2545 Dunaalmás, 

Almási út 32.  

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól 

szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a 

munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök: 

pénzügyi és számviteli feladatkör (1.sz. melléklet 

19. pontja alapján)  

Ellátandó feladatok: 

Önkormányzati költségvetés és 

vagyongazdálkodás, költségvetési tervezés, 

elszámolás, nyilvántartás.  

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök: 

Költségvetési számviteli, tervezési feladatok, 

költségvetési gazdálkodási, beszámoló készítési, 

bizonylatkezelési feladatok elvégzése. Főkönyvi 

könyvelési feladatok ellátása (kontírozás rögzítés); 

főkönyvi könyveléshez kapcsolódó analitikus 

nyilvántartások vezetése; pénzügyi jelentések, 

beszámolók, bevallások összeállítása.  

Jogállás, illetmény és juttatások: 

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a 

juttatásokra a "Közszolgálati tisztviselők 

jogállásáról szóló" 2011. évi CXCIX. törvény 

rendelkezései az irányadók.  

                         

Pályázati feltételek: 

-         Magyar állampolgárság, 

-         Cselekvőképesség, 

-         Büntetlen előélet, 

-         Középfokú képesítés, gazdasági 

középiskolai végzettség; vagy 

középiskolai végzettség és 

gazdaságtudományi szakképesítés,  

-         Vagyonnyilatkozat tételi eljárás 

lefolytatása, 

-         Felsőoktatásban szerzett 

gazdaságtudományi szakképzettség; 

vagy felsőoktatásban szerzett 

szakképzettség és gazdaságtudományi, 

illetve mérlegképes könyvelő 

szakképesítés.  

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: 

-         önkormányzatnál hasonló 

munkakörben szerzett szakmai 

gyakorlat,  

-         közigazgatási alapvizsga,  

-         államháztartási mérlegképes könyvelői 

képesítés.  

A pályázat részeként benyújtandó iratok, 

igazolások: 

-         A 45/2012. (III.20.) Korm. rendelet 1.sz. 

melléklete szerinti önéletrajz,  



-        iskolai végzettséget, szakképzettséget, 

nyelvvizsga megléte esetén annak 

igazolását szolgáló okirat másolata,  

-        a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. 

évi CXCIX. törvény 42. §-nak való 

megfelelést igazoló, érvényes erkölcsi 

bizonyítvány,  

-       a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 

pályázati anyagban foglalt személyes 

adatainak a pályázati eljárással 

összefüggő kezeléséhez, 

továbbításához hozzájárul,  

-         a pályázó nyilatkozata arról, hogy a 

Közszolgálati tisztviselőkről szóló 

törvény 84-85.§-ában meghatározott 

összeférhetetlenség a pályázat 

benyújtásakor nem áll fenn.  

-      a pályázó nyilatkozata, hogy kinevezése 

esetén a vagyonnyilatkozat-tételi 

kötelezettségének eleget tesz.  

A munkakör betölthetőségének időpontja: 

A munkakör legkorábban 2017. március 1. 

napjától tölthető be.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. 

január 31.  

A pályázati kiírással kapcsolatosan további 

információt Makay Tibor Kirendeltség-vezető 

nyújt, a 34/450-012 -os telefonszámon. 

A pályázatok benyújtásának módja:  

-         Postai úton, a pályázatnak a Tatai 

Közös Önkormányzati Hivatal címére 

történő megküldésével (2890 Tata, 

Kossuth tér 1. ). Kérjük a borítékon 

feltüntetni a pályázati adatbázisban 

szereplő azonosító számot: I/258/2016 

, valamint a munkakör megnevezését: 

pénzügyi ügyintéző.  

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának 

módja, rendje: 

A kiírásnak megfelelő pályázatokat a Tatai Közös 

Önkormányzati Hivatal Jegyzője bírálja el. Az 

elbírálás eredményéről a pályázók tájékoztatást 

kapnak. A pályázat eredménytelenné 

nyilvánításának jogát a pályázat kiírója fenntartja.  

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. február 

10.  

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges 

információ:  

Közszolgálati jogviszony létesítésekor 6 hónapos 

próbaidő kerül kikötésre. Kérjük a borítékot a Tatai 

Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője részére 

címezni. A közszolgálati jogviszony időtartama: 

határozott időre, köztisztviselő távollétének 

idejére, de legfeljebb 2018. december 31. napjáig 

szól.  

Dunaalmásért Alapítvány 

 

Sovány Malac Vágta 

Dunaalmáson 

 

2016. december 31.-én 6. 

alkalommal 

került 

megrendezésre a 

Duna-parti 

Sovány Malac 

Vágta, vagy más 

néven a „szilveszterifutás”. Minden 

évben ismerős arcok, a csípős 

hidegtől kipirult tekintetek várják a 

startot, hogy kiderüljön ki lesz 

kategóriájában a „soványmalac”, 

vagyis az, akit a mezőny kerget! 

Idén 40 fő állt rajthoz 5 csoportban. 

A legkisebbek a „Manók” tízen 

voltak és a 4 éves Tar Alina 

bizonyult a leggyorsabbnak, 

mögötte Gutter Petya (4) és 

Jankovics Léna (4) futottak be. Alsó 



tagozatosaink közül a 7 éves Balázs 

Botond, Bata Zselyke (10), Baráth 

Barnabás (10), a felsősök között 

Sterczer Balázs (12), Bata Álmos 

(14) és Horváth Levente (10) voltak 

a leggyorsabbak. A gyerekek mellett 

a szülők, nagyszülők is szép 

számban rajthoz álltak. Gulyás 

Sándor (34), Tar Szilárd (36) és 

Füredi János (42), illetve Petrovics 

Edina, Baráthné Maár Anett és 

Weimer Ferencné állhattak a 

képzeletbeli dobogóra.  Vidovszky 

Ferenc a Dunaalmásért Alapítvány 

kurátora volt az életre hívója ennek 

az eseménynek, amely mára már 

szép kis hagyománnyá nőtte ki 

magát. Az alapítvány igyekszik a 

falu közösségi életében aktívan  

 

részt  venni, együttműködésben a 

helyi önkormányzattal. A 

futóverseny megszervezéséből és 

lebonyolításából is minden évben 

részt vállal a képviselőtestület is, a 

mindenkori polgármester 

vezetésével, így 2016-ban Ollé 

Árpád polgármester adhatta át a 

nyerteseknek a díjakat, a 

tombolasorsoláson a jutalmakat. 

Minden nevező kapott valamit, a 

versenyzés élményét, a futás 

örömét, az igazán szerencsések még 

egy üveg felnőtt vagy kölyök pezsgőt 

is.  

Köszönjük a résztvevőknek, hogy 

jelenlétükkel hozzájárultak a 

rendezvény sikeréhez, a jó hangulat 

és a hagyomány fenntartásához! 

Omlett Bisztró 2890 Tata, Ady Endre út 49. Rendelés: 06-70/4080640 

Menü minden nap 10-15 óra között.    Kiszállítás 250 Ft.  

 Január 23. Január 24. Január 25. Január 26. Január 27. 
Levesek Húsleves 

gazdagon 

Gyümölcsleves Erőleves 

cérnametélttel 

Paradicsomleves Hamis 

gulyásleves 

1. menü 

590,- 

Tejfölös 

csirkepörkölt 

tésztával 

Sajtos tejfölös 

baconos tészta 

Finom főzelék 

feltéttel 

Krumplis tészta Diós tészta 

porcukorral 

2. menü 

650,- 

 Lekváros 

gombóc 

Túrótöltelékes 

gombóc tejföl, 

porcukor 

Arab hamburger 

sültkrumplival 

Hot-dog 

sültkrumplival 

Rántott 

hagymakarikák 

sültkrumplival 

3. menü 

690-

790,- 

Grillcsirke 

krumplival vagy 

salátával 

Rántott sajt 

rizzsel vagy 

salátával 

Rántott szelet 

rizzsel vagy 

salátával 

Rántott brokkoli 

krumplival vagy 

salátával 

Rántott karfiol 

rizzsel vagy 

salátával 

4. menü 

890,- 

Dubarry szelet 

párolt rizzsel 

Mátrai 

borzaska steak 

burgonyával 

Mézes mustáros 

csirkemellcsíkok 

salátával 

Rántott máj 

rizibizivel 

Lecsós szelet 

rizzsel 

Szombat: Gyümölcsleves Rántott párizsi köret 690,-  Vasárnap: Erőleves Rántott sajt körettel 690,- 

 

Állandó ajánlataink 

Qurrito (mexikói qurrito és burritók): 990-1490 Ft   

Hamburger (sajtos, gombás, hawaii, görög, arab, mexikói, amerikai, dupla, óriás): 450-900 Ft 

Hot dog, simától extráig: 450-590 Ft 

Csirkék (csirkemell rántva, hasáb, saláta, rizs, dupla):990-1390 Ft 

Saláták (tavaszi, görög, mézes-mustáros, tonhal): 690-990 Ft. 

Pizzák (Margarita, Mediterrán, De luxe, Vegetáriánus, Hawaii, Mexikói, Magyaros): 990-1290 Ft



 


