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Csokonai Általános Iskola 

 

Láttam a napot, súgta a szélnek: 

Várnak a tavak, csónakok, stégek. 

És tényleg a táblán virul egy szó, 

Csupaszín betűkkel: VAKÁCIÓ! 

                                /Andók Veronika/ 

Bizonyítványosztás után 

Június 20-án tartottuk a Csokonai Általános Iskola 

tanévzáró ünnepélyét, mely 116 diákunknak a 

vakáció kezdetét jelentette.  

Tanulmányi és versenyeredményekben egyaránt 

sikeres tanévet zártunk. 

Az iskola tanulmányi átlaga: 3,98; készségtárgyak 

nélkül: 3,69. 

A legjobb átlagot elért osztályok:  

o alsó tagozat: 4. osztály - átlag: 4,35  
o felső tagozat: 6. osztály - átlag: 4,08; és 5. 

osztály – átlag: 4,07 
Alsó tagozatban az első osztály nagyon szépen 

teljesített, ők most még szöveges értékelést 

kaptak, ennek érdemjegyekre történő „fordítása” 

alapján átlaguk 4,42. 

Kitűnő tanulóink száma: 17 fő 

1. osztály: Dunár Lili, Kulcsár Loretta, Sipák Fanni, 

Stróbel Dorka, Török Zsolna 

 

 

Dunaalmási 

Híradó  

 

 

 

2. osztály: Bakulár Enéh Boróka, Baráth Barnabás, 

Cseke Lili, Juhász Lana, Kun Szabolcs 

4. osztály: Gölöncsér Barbara, Mócz Friderika 

Dorka, Szépfi Hanna Flóra 

5. osztály: Bocsi Ramóna, Pócsmegyeri Petra, 

Talabér Levente Gábor 

6. osztály: Nagy Lilla Krisztina 

Ebben a tanévben iskolai szinten mesemondó, 

meseíró, meseillusztrációs rajz-, helyesírási, 

szavaló és népdaléneklési versenyt szerveztünk az 

iskolában, ezeken kívül nagyon sok járási, megyei 

és országos megmérettetésre került sor, melyeken 

tanítványaink remek helyezéseket értek el alsó és 

felső tagozatban egyaránt. 

 A Bolyai Matematika Verseny megyei fordulóján 

iskolánk csapatai közül a legjobb eredményt a 

negyedikesek érték el. 

Az ötvennyolc válogatott – főleg városi iskolásokból 
álló tanuló között - csapat között egyik csapatuk 
tizennyolcadik helyezett lett. A csapat tagjai: 
Galambos Bence Csegő, Horváth Dániel László, 
Horváth László Máté és Mócz Friderika Dorka. 
 
A MATATA-túra - Természettudományok és 
matematika a természetben - versenyen a 
részvevőknek a tatai Cseke-tó környékén egy 
térkép segítségével kell eligazodni a verseny 
állomásai között, melyeken érdekes matematikai 
feladatokat kellett megoldaniuk. 
A versenyen kettő dobogós hellyel is 
büszkélkedhettünk. Harmadik helyezett lett 
negyedik osztályos csapatunk, melynek tagjai 



Horváth Dániel László, Horváth László Máté és 
Kulcsár Larion voltak. Iskolánk felső tagozatosai 
közül a legjobb eredményt ötödikes csapatunk érte 
el, első helyezett lett korosztályában. A csapat 
tagjai: Bocsi Ramóna, Körmöndi Emese, 
Pócsmegyeri Petra és Talabér Levente Gábor. 
A Zrínyi Ilona matematika versenyen csapatban és 
egyénileg is a negyedik osztály remekelt. Csapatuk 
tizenhetedik lett a közel ötven induló között, 
egyéniben pedig Horváth Dániel László volt a 
legeredményesebb, szintén tizenhetedik lett a 224 
versenyző között. 
A Bolyai Anyanyelvi Verseny megyei fordulóján a 

legjobb helyezést a negyedik osztályosok érték el, 

az induló közel harminc csapat között ötödik 

helyezettek lettek. 

A csapat tagjai: Gölöncsér Barbara, Mócz Friderika 
Dorka, Szabó Zsuzsanna Margit és Szépfi Hanna 
Flóra voltak. 
A Bendegúz Nyelvész Anyanyelvi Verseny megyei 
fordulóján az iskolai forduló eredménye alapján 
négy tanulónk vehetett részt. Közülük a legjobb 
eredménnyel a negyedikes Horváth Dániel László 
büszkélkedhetett, hiszen kilencedik helyezett lett. 
A Simonyi Helyesírási Kárpát-medencei versenyen 
megyei döntőjében az iskolai fordulók eredményei 
alapján Talabér Levente Gábor 5. osztályos tanuló 
képviselte iskolánkat, ahol harmadik helyezett lett 
a nagyszámú versenyző között. 
A kistérségi olvasás-szövegértési versenyen négy 

tanulónk vett részt, közülük a legeredményesebb a 

negyedik osztályos Abou-Zahr Nader volt, aki 

hatodik helyezett lett. 

A többfordulós Kistérségi Levelezős 

Környezetismereti Verseny eredménye alapján a 

tatai döntő fordulóba négy tanulónk került, 

mindannyian nagyon szépen szerepeltek.  

Ugyanennek a versenynek a Kreatív munkák 

kategóriájában Szépfi Hanna Flóra 4. osztályos 

tanuló első helyezett lett.  

Az országos Honismereti tanulmányi verseny 

megyei fordulóján az ötödikes Talabér Levente 

Gábor negyedik helyezett lett, pontszáma alapján 

az országos listán hetvennegyedik helyre került az 

1360 versenyző között. 

A levelezős történelem verseny összesített országos 

listáján az ötödikes Talabér Levente Gábor 

tizenegyedik, a hatodikos Horváth Levente Zétény 

tizenhetedik és osztálytársa Juhász Levente Dávid 

tizennyolcadik lett. 

A Bendegúz többfordulós verseny anyanyelv 

kategóriájában Szebellédi Nelli hetedik osztályos 

tanuló ért el szép eredményt, harmadik helyezett 

lett a többszáz induló között. 

A Járási Népdaléneklési Versenyen Bocsi Ramóna 5. 
osztályos tanulónk szerepelt kiemelkedően, 
második helyezett lett, ezüst oklevelet kapott. 
A 7-8. osztályosoknak szervezett Országos Angol 

Nyelvi Verseny megyei fordulójában Kecskeméti 

Zoltán 8. osztályos tanuló képviselte iskolánkat, 

tizennyolcadik helyezett lett a megye legjobbjai 

között. 

A London Bridge Angol Nyelvi Verseny országos 

döntőjébe három tanulónk jutott be eredményei 

alapján. A Budapesten megrendezett versenyen 

Talabér Levente Gábor 5. osztályos tanulónk 

negyedik, az hatodikos Bélai Dominik Péter 

tizenharmadik és a nyolcadikos Kecskeméti Zoltán 

tizenegyedik helyezést ért el. 

Tanítványaink sikeresen szerepeltek a Játék határok 

nélkül elnevezésű versenyen is, csapatuk ötödik 

helyezett lett. A felsősökből álló csapat tagjai: Bocsi 

Ramóna, Kovács Rebeka Hanna, Ollé Orsolya, 

Tamás Dominika Dorottya, Bélai Dominik Péter, 

Horváth Levente Zétény, Kerecsenyi Florencia 

Ibolya, Fischer Klaudia, Harcsa Dániel Gellért, 

Dégen Adél, Kovács Bianka Emília és Polhammer 

Zoltán Károly. 

A tanévben több kistérségi, területi sportversenyen 

is ügyeskedtek tanulóink. 

Az ősszel rendezett tatai mezei futóverseny a 

harmadikos Dégen Botond Baltazár harmadik 

helyezett lett, a hatodikos Kószás Lea Eszter 

ötödikként ért a célba és a nyolcadikosok is 

ügyeskedtek, Herczeg Martin Bence nyolcadikként 

és osztálytársa Németh Balázs kilencedikként és a 

negyedikes Mócz Friderika Dorka tizenkettedikként 

végzett.  

A körzeti mezei futó diákolimpián Kerecsenyi 

Sándor Ákos 7. osztályos tanuló szerepelt a 

legeredményesebben, harmadik helyezett lett. A 

többszáz versenyző között nagyon szép eredmény 

a hatodikos Kószás Lea Eszter hatodik, a negyedikes 



Mócz Friderika Dorka kilencedik, a nyolcadikos 

Németh Balázs kilencedik, a szintén nyolcadikos 

Herczeg Martin Bence tizedik és a másodikos Kun 

Szabolcs tizenharmadik helyezése. 

A harmadik-negyedik osztályos tanulóinkból álló 

csapatunk negyedik helyezett lett az őszi Tatán 

megrendezett kistérségi kidobós bajnokságon. 

A szintén Tatán megrendezett atlétikai versenyen 

második korcsoportú fiúcsapatunk harmadik, 

szintén második korcsoportú – negyedikesekből és 

ötödikesekből álló – lánycsapatunk negyedik 

helyen végzett. 

A tornatermünkben tartott kistérségi kölyökatlétika 

kupán egyik csapatunk első, másik csapatunk 

harmadik helyezett lett. 

Az elmúlt tanévben is megszerveztük a sakk-köri 
foglalkozásokat, a szakkörre átlagosan tizenöt 
tanuló jár. A 2017/2018. évad legeredményesebb 
játékosa címet a második osztályos Kun Szabolcs 
nyerte, aki a házi bajnokságokon és a területi 
sakkversenyeken is többször dobogóra állhatott, a 
XXVII. Bábolnai Sakkfesztiválon első helyezett lett. 
Több tanítványunk iskolán kívüli sportegyesület, 
szakosztály tagja. Az ottani tevékenységükben is 
kiemelkedő sikereket értek el: 
A 3. osztályos Dégen Botond Baltazár cselgáncs 

sportágban ügyeskedett, a megyei diákolimpián 

aranyérmet szerzett. 

Hajdú Benett, Kulcsár Loretta 1. osztályos és Hajdu 

Medox 3. osztályos tanulók a tatai THAC judo 

szakosztályának tagjaiként ezüst- és bronzérmet is 

szereztek az idei versenyeken. 

Galambos Bence Csegő és a hatodikos Czintos 

Tamás karate sportágban jeleskedik, Bence a 

Renmei SE kupán ezüstérmet szerzett, Tomi pedig 

a Répcelakon szervezett Rakurai Kupán 

aranyérmes lett. 

Nagy Lilla Krisztina 6. osztályos tanulónk kick-box 

sportágban az Utánpótlás Magyar Bajnokságon 

magyar bajnok, osztálytársa Darázsi Málna Anna 

ugyanezen a versenyen második helyezett lett. 

Az hatodikos Horváth Levente Zétény és a 

nyolcadikos Herczeg Martin Bence vívásban 

jeleskedett az OMS-Tata Iron Trade Vívóegyesület 

versenyzőjeként. 

Leventének Tata város Az év sportolója kitüntetést 

adományozta kiemelkedő sporttevékenységéért, 

hiszen többek között a vidékbajnokságon 

csapatban a dobogó legfelső fokára állhatott, 

egyéniben harmadik helyezett lett. 

Polhammer Zoltán Károly nyolcadik osztályos 

tanuló az országos gokart versenyeken ért el 

sikereket, a harmadikos Balázs Botond, a 

negyedikes Kulcsár Larion és a nyolcadikos Balázs 

Ádám futballsikerekkel büszkélkedhet. 

A sikeres tanulmányok mellett tanulóink számtalan 

közösségi programon vettek részt, több 

alkalommal szerepeltek a községi rendezvényeken. 

Az iskola programjaihoz rengeteg segítséget 

kaptunk a szülőktől, a Szülői Munkaközösségtől, 

Dunaalmás Község Önkormányzatától, a 

Tatabányai Tankerületi Központtól, a 

Dunaalmásért Alapítványtól, Vidovszky Ferenctől 

és a Maros házaspártól. Köszönjük. 

A 2017/2018-as tanévet szép emlékekkel és 

sikerekkel zárhatjuk. Tanítványainknak jó pihenést 

és mindenkinek kellemes, élményekben gazdag 

nyári szünidőt kívánunk. 

Az iskolában a nyári időszak alatt szerdánként 

tartunk ügyeletet, 8.30 – 14 óra között.  

Horváth Anikó 

igazgató 

 

Önkormányzati hírek 

 

A képviselő-testület május 30-án rendes ülést 

tartott.  Az ülésen az alábbi döntés született. 

A képviselő-testület a 42/2018. (V.30.) 
határozatával elfogadta dr. Friedrich Gábor a 
Tatai Rendőrkapitányság kapitányság vezetője 
által elkészített, a helyi közbiztonság 
helyzetéről szóló tájékoztatását. A beszámoló 
adataiból kiderül, hogy Dunaalmást érintő 
bűncselekmények száma évek óta alacsony, de 
a 2017. évben minimális mértékben 
növekedett. A közlekedésbiztonsági helyzetet 
jellemző személyi sérüléses balesetek száma 



lecsökkent. Halálos baleset nem történt a 
településen.  
 
A képviselő-testület elfogadta az 
önkormányzat és intézményei 2017. évi 
gazdálkodási beszámolóját, és megalkotta a 
2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 
6/2018. (V.30.) önkormányzati rendeletét, ami 
megtekinthető az önkormányzati hivatalban 
(Dunaalmás, Almási u. 32.), illetve a 
www.dunaalmas.hu honlapon. 
  A beszámolóból adataiból megállapítható, A 
korábbi évekhez hasonlóan Önkormányzatunk 
fő feladata az elmúlt évben is a zavartalan, 
problémamentes működtetés és a gazdasági 
egyensúly biztosítása volt, a pályázatok 
lebonyolítása mellett. 
A teljesítés kedvezően alakult, a bevételek az 
előző évhez képest 79 millió Ft-tal növekedtek, 
a kiadások pedig 9 millió Ft-tal csökkentek. A 
költségvetési bevételek 50 millió Ft-os 
növekedését több tényező befolyásolta. 
Az önkormányzat működési támogatása 5,3 m 
Ft-tal nőtt. A közvilágításra, köztemető 
fenntartásra 812 e Ft-tal többet kaptunk, a TAK 
elkészítésére 1 m Ft-ot, ugyanakkor az 
üdülőhelyi feladat támogatása megszűnt. A 
köznevelési feladatok támogatása közel 4 m Ft-
tal nőtt az óvodapedagógusok elismert 
létszámának növekedése és a segítők 
kiegészítő támogatásának köszönhetően. A 
szociális és gyermekétkeztetési támogatások 1 
m Ft-tal csökkentek a szociális étkezők 
számának 16 főről 14 főre történő csökkenése, 
illetve az iskolai és óvodai étkeztetésnél történt 
lemondás miatt. A kiegészítő támogatások 
összege 871 e Ft-ról 1.438 e Ft-ra nőtt, mely a 
szociális tűzifa és a polgármesteri béremelés 
különbözetének támogatását tartalmazza.  
Az egyéb működési célú támogatás összegének 
csökkenését a közfoglalkoztatottak számának 
alakulása, a közhatalmi bevételekét pedig a 
jogszabályváltozás befolyásolta. 
A TOP pályázaton elnyert 77 millió Ft 
felhalmozási célú támogatás a 2017. évi 
bevételek 28%-át, míg az ingatlan értékesítés 
17 millió Ft-os összege a bevételek 6,2%-át 
tették ki. 

Az önkormányzat finanszírozási bevételei is 
jelentősen emelkedtek, az előző évihez képest 
28,6 millió Ft-tal (156%-kal). 
A személyi juttatások és járulékai nőttek a 
minimálbér és a polgármesteri bérek 
növekedése miatt, illetve az óvodai létszám 
változása okán (2 fő GYED, CSED).  
A dologi kiadásokat sikerült a 2016. évinél 
alacsonyabb összegben realizálni, a 
megtakarítás 7.239 e Ft az önkormányzatnál, 
147 e Ft az óvodánál. 
Az egyéb működési célú kiadások között 
módosított előirányzatként beállított 95,7 
millió Ft-os tartalék kedvezően befolyásolta a 
kiadások alacsony teljesítési adatait. 
Önkormányzati beruházások 7.375 e Ft 
összegben valósultak meg az elmúlt évben: TAK 
elkészítése, óvoda pályázati tervdokumentáció, 
pihenőtó vízgazdálkodási terv, temető 
bekerítése, tornacsarnok riasztórendszerének 
kiépítése, iskolai sportpálya védőhálóval 
történő felszerelése, védőnői szolgálatnak 
szűrőaudiométer és csecsemőmérleg 
vásárlása, utánfutó, padlótisztító gép, 20 
garnitúra sörpad, tárgyalószékek, hivatali 
konyhába hűtő és vízmelegítő, közvilágítási 
lámpatestek, közlekedési tükör, mobiltelefon, 
önkéntes tűzoltóknak láncfűrész beszerzése, az 
óvodai konyhába 3 db hűtő és csepegtetős 
állvány, tálaló szekrény vásárlása. Ezen kívül az 
ÉDV Zrt-vel kötött részvény-átruházási 
szerződés alapján december 20-án 1 db 
törzsrészvényt vásároltunk. 
A felújítási kiadások az Édv Zrt. által a vízi 
közműveken végzett értéknövelő munkákat 
3.062 e Ft, a belterületi utak felújítási kiadásait 
2.265 e Ft és a ravatalozó ajtajának javítását 
268 e Ft értékben foglalja magába.  
Finanszírozási kiadásaink két részre bonthatók, 
egyrészt az Önkormányzat tulajdonában lévő 
Kék Duna Óvoda működésének támogatása 
41.191 e Ft-tal, valamint a Tatai Közös 
Önkormányzati Hivatal Dunaalmási 
Kirendeltség működéséhez történő 
hozzájárulás, ami 6.205 e Ft. A civil 
szervezeteket, iskolai kirándulásokat, 
rendezvényeket 4.634 e Ft-tal támogatta az 
önkormányzat.  

http://www.dunaalmas.hu/


2017. év végén 132.654 e Ft 
pénzmaradvánnyal rendelkeztünk, melyből 
77.627 e Ft a TOP energetikai korszerűsítés 
pályázaton nyert, fel nem használt összeg, 
1.095 e Ft az állami támogatások utáni 
visszafizetési kötelezettség és 8.660 e Ft a 
Csokonai utca felújításához szükséges önerő, a 
fennmaradó szabad maradványt pedig 
beruházási és felújítási kiadásokra 
különítettünk el. 

A képviselő-testület a 45/2018. (V.30.) 
határozatával módosította a Dr. Szabó Zsuzsa 
Fogorvosi Bt-vel a fogorvosi alapellátásra 2013. 
február 28. napján kötött megbízási 
szerződést. A szerződés módosításának oka, 
hogy a két település lakosságszáma lecsökkent, 
így a heti rendelési idő 23 óráról 22 órára 
csökkent. A rendelési idő csökkenése a pénteki 
rendelést érinti, ami június 1-től 9-13 óráig tart.  
 
A képviselő-testület a 46/2018. (V.30.) és 
47/2018. (V.30.) határozataival elfogadta a 
Helyi Építési Szabályzat módosítását, és 
megalkotta a módosítást tartalmazó 7/2018. 
(V.31.) önkormányzati rendeletét. A módosítás 
az Eurovelo 6-os kerékpárút megvalósításához 
volt szükséges. A módosítással a kerékpárút 
nyomvonalának kiszabályozása került rá a 
meglévő szerkezeti és szabályozási tervekre. A 
rendelet és a módosító tervlapok 
megtekinthető az Önkormányzati Hivatalban 
és a www.dunaalmas.hu honlapon.  
 
A képviselő-testület a 48/2018. (V.30.) 
határozatával, a Bírálóbizottság javaslata 
alapján a TOP-3.2.1-15-KO1-2016-00013 
projekt közbeszerzési eljárását 
eredménytelennek nyilvánította, tekintettel 
arra, hogy az eljárás során nem érkezett 
kivitelezői ajánlat.  A projekt keretében 
valósulna meg az általános iskola és a hivatal 
energetikai felújítása. A projektben új 
közbeszerzés kerül kiírása.  
 
A képviselő-testület a 49/2018. (V.30.) 
határozata alapján 5 db térképes információs 
tábla fa tartóállványzatát elkészítteti, melyre 

bruttó 505 000 Ft-ot biztosít. A munkára 
Kovács Ferenc egyéni vállalkozót bízta meg.  
 
A képviselő-testület a 50/2018. (V.50.) 
határozatával támogatja Dunaalmás Község 
Önkormányzatának részvételét a KEHOP-1.2.1. 
azonosítószámú „Helyi klímastratégiák 
kidolgozása, valamint a klímatudatosságot 
erősítő szemléletformálás” című pályázati 
felhívásra benyújtandó támogatási 
kérelemben. A pályázat konzorciumi formában 
kerül beadásra, Neszmély és Szomód Község 
Önkormányzataival. A pályázatból a községes 
klímastratégiáit tudjuk elkészíteni, ami a 
későbbiekben kötelező feladat lesz.   
 
Más érdemi döntést az ülésen a képviselő-
testület nem hozott. A következő rendes 
testületi ülés 2018. június 27-én lesz.  

Makay Tibor 
kirendeltség-vezető 

 

Lakossági tájékoztató 

Felhívás gázszünetről 

Tisztelt Dunaalmási Lakosok! 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a FGSZ 
Földgázszállító Zrt. karbantartási 
munkálatai miatt a településen a 
földgázszolgáltatás 

2018. július 17-én (kedd) 9:00 órától 19:00 
óráig 

szünetel. 

Kérjük, szíveskedjenek a belső gázrendszer 
főelzáróját, illetve a szabályozó előtti 
főelzárót elzárt állapotban tartani. 

Dunaalmás Község Önkormányzata 

 

http://www.dunaalmas.hu/


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 /év/ 
adótárgy 
Építményadó:  600,- Ft /m2 
Telekadó:  40,- Ft /m2 

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 anyag tárolásának 
megszüntetéséről, 
 
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, hó- és 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. 

 

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: 

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 

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 honlapon az 
Intézmények menü Egészségforrás 
Tornacsarnok alpont alatt.  

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

 

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 Weimer 
Erzsébettel: minden hónap második 
szerdáján 15 órától  
    
Max Training: minden hétfőn és pénteken 
17.30-18.30-ig. Tartja Baranyai Éva. 
 
Nyugdíjas Klub: kéthetente hétfőnként 15 
órától. 
 
Ruhabörze: kéthetente szerdán 
 

Református Szeretetház 
 
A Békefi család által alapított díjat olyan 
intézményekben dolgozó munkatársak 
kapják, kaphatják, amely intézményekben 
annak idején diakonissza testvéreink 
menedékre leltek, miután az állam 
feloszlatta a rendet.  

Akkor Dunaalmásra is érkeztek 
diakonisszák.  

Több ilyen intézmény is van az országban. 
Így 8 évente kerül sorra Dunaalmás. 

Ebben az évben, munkatársaink szavazatai 
alapján Bátki Miklósné, Ildikó lett a díjazott. 
(Férjével jobbra lent.) 

Ildikó 24 éve szolgál intézményünkben. 
Munkáját úgy végzi, hogy szeretet-
szolgálatnak tekinti. 


