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Lomtalanítasi tájékoztató 

Dunaalmás településen a lomtalanítás 

2019.04.27-én(szombaton) kerül 

megrendezésre.  

A lomtalanítást a településen 

közszolgáltató, NHSZ Vértes Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

alvállalkozója az Esztergomi Köztisztasági 

Nonprofit Kft. végzi. 

Kérjük, az elszállítandó max. 3 m3 

lomhulladékot reggel 6 órára helyezzék el 

közterületen, úgy, hogy azt a begyűjtést 

végző jármű meg tudja közelíteni és a 

rakodás biztonságosan és balesetmentesen 

elvégezhető legyen. 

A lomtalanítás során kérjük, amennyiben 

lehetséges, a kisdarabos lomhulladékát 

nyitott zsákban vagy dobozban helyezze ki, 

ezzel könnyítve meg munkatársaink 

munkáját.  

Éves lomtalanítás keretében háztartási 

lomok- háztartási berendezési tárgyak, 

bútorok, műanyag eszközök, könyvek, 

ruhák, szőnyegek, megunt játékok stb.- 

kerülnek elszállításra.  

 

 

Dunaalmási 

Híradó 
 

 

 

Éves lomtalanítás során nem szállíthatunk 

el : 

Elektronikai hulladékot (tv, rádió, hűtőgép, 

porszívó, hajszárító, tűzhely, stb.) 

Veszélyes hulladékot (festéket, ragasztót, 

vegyszereket, gyógyszereket, növényvédő 

szereket, fáradt olajat vagy ezekkel 

szennyezett tárgyakat, akkumulátort, 

elemeket, gumiabroncsot, stb.)  

Építési törmeléket (kibontott ajtót, ablakot, 

kádat, csempét, gipszet, téglákat, betont, 

cserepet, stb.) 

Zöldhulladékot, (gally, salak, trágya, szalma, 
egyéb növényi és állati hulladék) egyéb 
mezőgazdasági, ipari hulladékot 
 
Kérem, figyeljen arra, hogy csak a 

lomtalanításkor elszállítható tárgyakat 

helyezze ki, ezzel ügyelve környezete 

tisztaságára.  

Segítő együttműködésüket megköszönve  

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Nonprofit Kft 

Kiegészítés az április 27-i lomtalanításhoz: 

Bizonyára nagyon sokan emlékeznek rá, hogy a 

tavalyi lomtalanítás után milyen látvány fogadta a 

Kültelken élőket a másnap: kibelezett hűtőgépek, 

televíziók dobozai, melyek onnantól nem 



elektronikai, hanem veszélyes hulladéknak 

minősülnek. 

Idén nem szeretnénk újra hasonlóval szembesülni! 

Ezért kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy csak olyan 

feleslegessé vált dolgokat tegyenek ki, amelyet a 

szolgáltató el fog szállítani. Felesleges tehát 

kitenni elektromos berendezéseket, autógumit, 

veszélyes hulladékot, táblaüveget, kerti 

zöldhulladékot, és hasonlókat. 

Ha lehet, ne tegyék ki a lomot napokkal korábban, 

mert ez sajnos bevonzza az erre specializálódott 

lomizókat is, kiknek az érkezését meg nem 

tilthatjuk, tehát minden bizonnyal jönni fognak. 

Ilyenkor szembesülhetünk a másik problémával: ki 

finoman, ki erőszakosabban, ki egyszer, ki 

napjában többször próbál meg a lakossággal 

előnyösnek mondott üzletet ajánlani – kötni. Jól 

gondolja meg mindenki, mielőtt ebbe az 

üzletelésbe belemegy – nem általánosítva a 

próbálkozókat – mert ennek lehet a vége csalódás 

(átvágás, áron aluli eladás), lehet a vége 

terepszemle utáni nem kívánt esemény (betörés) 

és lehet a vége az is, mint tavaly: az elszállított 

cuccok kibelezett maradéka valahol a faluban, 

vagy a falu határában, erdő szélén, utak mentén 

jelenik meg újra. 

Némi megnyugvást az jelenthet, hogy a miénkkel 

egy időben bonyolítják le a lomok elszállítását 

Neszmélyen és Süttőn is, tehát a „recyclerek” nem 

hetente látogatják a két falut. 

Kérek mindenkit, hogy a lomtalanításkor 

mindenképpen tartsa be a szolgáltató által kért 

szabályokat! Akinél használaton kívüli, feleslegessé 

vált elektronikai hulladék keletkezett, nekik lehet 

segítség, hogy ezeket a berendezéseket az iskola 

tudja fogadni, egyeztetés után (450-019) 

hétköznaponként tanítási időben. 

(Záró gondolat: „keletkezik” egyébként is elég 

szemét a faluban, bár a szemét nem „lesz”, azt 

valakik eldobják: buszmegállótól, ahol van 

szemetes, 3-4 méterre a jegyet, cigarettacsikket, 

csokipapírt, bolttól 8-10 méterre a „csavaros 

kiflit”, sörös dobozt, zacskót, cigisdobozt, autó 

ablakából a „mekis – burgerkinges” zacskót 

poharat, a bezacskózott szemetet, bárhol a 

papírzsebkendőt, tehát szemét van bőven. Jó 

lenne, ha az egymásra mutogatás helyett – 

gyerekek szerint a felnőttek szemetelnek és 

fordítva: iskolatejes doboz, uzsonnás zacskó 

kontra alkoholos flaskák+dohánytermékek - egy 

pici odafigyeléssel vigyáznánk a környezetünkre. A 

terjedelmi korlátok miatt a többi lehetséges 

problémára – erdő, mező, Duna-part, utak mente, 

a „mindent is égetés bármikor” – most nem 

térnék ki.) 

Ollé Árpád 

Csokonai Általános Iskola 

 

Tavaszi sikereink 

 

A Csokonai Általános Iskolában a tavaszi időszak 

kiemelkedő fontosságú a tanulmányi és 

sportversenyek területén, számos megmérettetés 

ilyenkor történik. 

Tanulóink ismét megállták a helyüket, több 

kiemelkedő eredmény is született. 

A február 15-én Tatán megrendezett Zrínyi 

matematikaversenyen a legjobb teljesítményt 

Baráth Barnabás 3. osztályos tanuló nyújtotta, 32. 

helyezett lett a többszáz versenyző között. 

A 7-8. osztályos tanulóknak szervezett országos 

angol versenyen megyénkben 28 iskola 454 

tanulója vett részt. Az iskolai fordulók 

eredményeit összesítették, melynek alapján a 

megyei fordulóba kettő tanulónk jutott be. A 

Tatabányán megrendezett megyei versenyen 

harmadik helyezett lett a 7. osztályos Bélai 

Dominik Péter, a nyolcadikosok között pedig 

huszonnegyedikként végzett Harcsa Dániel Gellért. 

A London Bridge angol nyelvi verseny iskolai 

fordulóinak összesítése után a Budapesten április 

14-ére szervezett döntőbe jutott Talabér Levente 

Gábor hatodikos és Bélai Dominik Péter hetedikes 

tanulóink. A versenyen 260 általános iskola, a 

hatodikos korosztályból 696, a hetedikes 

korosztályból 610 tanuló indult, közülük a legtöbb 

pontot elérők jutottak be az országos verseny 

döntőjébe. 

A Bendegúz Nyelvész Verseny iskolai fordulóján 22 

tanulónk indult, a versenyzőket itt is rangsorolták. 

Az első fordulóban a másodikos korosztályból 

Török Zsolna 12., Stróbel Dorka 19., Kulcsár 



Loretta 23. helyezett; a harmadikosok közül 

Bakulár Enéh Boróka 13. és Kun Szabolcs 16. 

helyezett és a felsősök közül a hatodikos Talabér 

Levente Gábor 10., a nyolcadikos Szebellédi Nelli 

9. helyezett lett, ezért ők kaptak meghívást a 

március 22-én Komáromban megrendezett 

megyei versenyre. A teljes eredménylistát még 

nem tudjuk, mert a megyei verseny végén csak az 

1-10. helyezéseket hirdették ki. A válogatott 

legjobb „nyelvészek” között Stróbel Dorka 2. 

osztályos tanulónk nyolcadik, a nyolcadikos 

Szebellédi Nelli hatodik helyezett lett.    Nagy 

örömünkre aranyérmes helyezés is született: 

Talabér Levente Gábor 6. osztályos tanuló első 

helyezett lett, így ő képviseli megyénket a szegedi 

országos versenyen május 11-én. 

A Pannon-Víz Zrt. által a víz világnapja alkalmából 

meghirdetett rajzpályázaton is több tanulónk vett 

részt, közülük Sipák Fanni 2. osztályos tanuló 

alkotása harmadik helyezett lett. 

Sporteredményekben sem szűkölködtünk.  

A Dunaalmásért Alapítvány által szervezett és 

támogatott Kölyökatlétika Kupa versenyre március 

22-én került sor a környékbeli iskolák 

részvételével. A dunaalmási csapat az ügyességi 

megmérettetésen ezüstérmes lett. Kerecsenyi Erik 

Tamás negyedik osztályos tanuló kiemelkedő 

korosztályi teljesítményéért különdíjat kapott. 

Április 1-jén rendezték meg a hagyományos mezei 
futóversenyt a tatai és Tata környéki iskolák 
részvételével Tatán, melyen a versenyzők 1000-
3000 m-es távot futottak festői környezetben, az 
Öreg-tó partján. Az ötszáz fő körüli induló között 
tanulóink ismét nagyon szépen szerepeltek. 
Legjobb eredmények korcsoportonként: a 
második osztályos Horváth Mihály Zsolt a 
tizenharmadik, a harmadikos Talabér Csenge Anna 
szintén tizenharmadik, az ötödik osztályos Mócz 
Friderika Dorka hatodik, osztálytársa Kulcsár 
Larion tizenkettedik és a hetedikes Kószás Lea 
Eszter hatodik helyezett lett.   
Több tanulónk sportol rendszeresen az iskolai 
sporttevékenységen túl. 
Horváth Levente Zétény 7. osztályos tanulónk az 
OMS-Tata Iron Trade Vívóegyesület tagjaként több 
versenyen lett első helyezett korosztályában. 
Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy Tata Város 
Önkormányzata Az év sportolója díjat 
adományozta neki 2018. évben elért kimagasló 
eredményeiért, sportéletben nyújtott 

példamutatásáért. A díjat Levente folyamatosan  
kiemelkedő sporttevékenységéért már harmadik 
alkalommal kapta meg. Gratulálunk! 
Darázsi Málna Anna és Nagy Lilla Krisztina 7. 
osztályos tanulók a Kick-box - Beerfort 
Nyergesújfalu KBSE tagjaként szép sikereket értek 
el a különböző versenyeken. A február 17-én 
Pozsonyban rendezett Slovak Open nemzetközi 
versenyen Lilla dobogós győzelmet aratott, 
ezüstérmes lett. A március 10-i esztergomi Nyílt 
Nemzetközi Kempo Bajnokságon Lilla arany-, 
Málna bronzérmes lett. A március 23-án 
Békéscsabán megrendezett országos 
diákbajnokságon a lányok ismét dobogóra 
állhattak, Lilla egy arany és egy ezüstérmet, Málna 
egy ezüst és egy bronzérmet szerzett.  
Martin Eszter Kata harmadik osztályos tanuló 
torna sportágban ért el kiváló eredményt. Az 
Esztergomban megrendezett megyei diákolimpián 
torna sportágban harmadik helyezett lett. Kiváló 
eredményével bejutott a veszprémi országos 
elődöntőbe, ahol 25. helyen végzett. 
Gratulálunk tanítványainknak! 
Tanulóink az elmúlt időszakban sok egyéb 
programon is részt vettek. Szívesen emlékezünk a 
farsangi délutánra, ahol az egyéni maskarásokon 
kívül szinte minden osztály együtt is beöltözött, 
jelmezükhöz illő jelenetet előadva. Március 15-én 
a községi ünnepélyen ötödik és hatodik 
osztályosaink szerepeltek. A Fenntarthatósági 
Témahéten (március 18-22.) kiemelten 
foglalkoztunk környezetünkkel, annak védelmével, 
fenntarthatóságával. Előadásokat, beszélgetéseket 
szerveztünk, plakátokat készítettünk 
újrahasznosítható anyagokból. Iskolánk összes 
tanulója részt vett a TeSzedd! országos akción 
március 21-én, melynek célja lakókörnyezetünk 
szebbé tétele volt. A víz világnapja alkalmából 
kiállítást szerveztünk az iskolában az osztályok 
által készített alkotásokból. A környezetvédelmi 
hét emlékére a hatodik osztály fát ültetett az 
iskola udvarán. 
A következő hetekben az alsó tagozatos gyerekek 
bábelőadást, a felső tagozatos tanulók színházi 
előadást tekintenek meg. Április 11-én 
szavalóversenyen várjuk a versek iránt 
érdeklődőket, készülünk az anyák napi 
ünnepségekre és a Csokonai Gálára, ahol iskolánk 
életét, tanulóink tevékenységét szeretnénk majd 
bemutatni az érdeklődőknek. A május végére 
tervezett délután részletes programjáról a 
későbbiekben adunk tájékoztatást. 

https://www.facebook.com/nyergeskickbox/
https://www.facebook.com/nyergeskickbox/


HELYREIGAZÍTÁS 

A márciusi újságban megjelent félévzáró cikkben a 

mesemondó verseny helyezettjei között a második 

helyezett tanuló nevében elírás történt. Az alsó 

tagozatosoknak hirdetett verseny második 

helyezettje az első osztályos Dittmann Dávid lett. 

A hibáért elnézést kérünk és gratulálunk szép 

szerepléséért. 

A Bolyai Csapatverseny helyezési listájáról 

kimaradt az alsó tagozatos teljesítmények 

értékelése. Iskolánkban legügyesebben teljesített 

a harmadik osztályos csapat, hiszen tizenegyedik 

helyezést értek el a közel ötven induló között. A 

csapat tagjai: Bakulár Enéh Boróka, Juhász Lana, 

Kun Szabolcs, Orosz Anna Boglárka. Gratulálunk 

tanulóinknak. 

 

Horváth Anikó 
intézményvezető 

 

Tájékoztató 
 

A Magyar Közút üzemvezetőjével történt 

egyeztetés után a következőkről szeretnénk 

tájékoztatni a Tatai út páratlan oldalán a volt 

Alker Tüzép és a buszmegálló között lakókat. 

A Közút munkatársai a közeljövőben az úttal 

párhuzamos vízelvezető árkot be fogják szintezni, 

majd ezután az árkot a telephely melletti úttól a 

buszmegállóig fel fogják újítani, ki fogják 

takarítani. A munka megkezdéséről és a 

lebonyolítás sorrendjéről a lakosságot értesíteni 

fogják. 

Az ezzel járó esetleges kellemetlenségek miatt 

kérjük az ott lakók megértését. 

      OÁ 

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

 

 
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  
    
Nyugdíjas Klub: kéthetente hétfőnként 15 órától. 



x 
 

 
A Lenhardt György Községi Könyvtár tavaszi szüneti nyitva tartása 

 
 

 

Tájékoztatjuk Kedves Olvasóinkat, 

hogy a dunaalmási könyvtár tavaszi szüneti nyitva tartása 

(április 23 – április 25) 

az alábbiak szerint alakul: 

 
 
 
 

Kedd (április 23.):   10.00 -16.00 
 

Szerda (április 24.):  9.00-13.00 
 

Csütörtök (április 25.):  10.00-16.00 
 

Péntek (április 26.):  Zárva 
 
 
 
 

Április 29-től (Hétfő)  
a megszokott nyitvatartási időpontokban  

várjuk Kedves Olvasóinkat! 
 
 

 

 

 

 

 





 

 


