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BOLDOG
OLDOG NŐNAPOT KÍVÁN A
TELEPÜLÉS HÖLGY
LAKOSAINAK
DUNAALMÁS KÖZSÉG
POLGÁRMESTERE
OLLÉ ÁRPÁD,
MAKAY TIBOR
KIRENDELTSÉG-VEZETŐ,
VEZETŐ,
VALAMINT
A KÉPVISELŐ-TESTÜLE
TESTÜLET!

Polgármesteri tájékoztató a
Koronavírus-járvány
terjedésének
megelőzése
érdekében
meghozott
döntésről

egyeztetni szíveskedjen. Körmendiné Csatay
Anita: 0620-460-7782
Polgármesteri Hivatal

Tisztelt Lakosság!
Ezúton tájékoztatom Önöket a koronavírusjárvány miatt meghozott, községünket érintő
döntésekről, intézkedésekről:
Kék Duna Óvoda:
Az intézményben 2021. március 08.
(hétfő) napjától írásbeli kérelem alapján a
gyermekfelügyelet
biztosított.
A
kérelemhez
csatolni
szükséges
a
munkáltatói igazolást.
Elérhetőség:0630/4533594
e-mail: kekduna.ovoda@gmail.com
Kérjük a szülőket, hogy aki ebédet szeretne
igényelni, az alábbi elérhetőségeken
egyeztetni szíveskedjen. Körmendiné Csatay
Anita: 0620-460-7782
Csokonai Általános Iskola
Az iskola bezárása központi döntés
alapján március 08. napjával megtörténik,
a gyermekfelügyelet írásbeli kérelem
alapján biztosított.

Polgármesteri Hivatalban a személyes
ügyintézésre
március
08.
napjától
kizárólag az ügyintézővel történt előzetes
telefonos egyeztetést követően tudunk
lehetőséget biztosítani. Hivatalos ügyeiket
elsősorban telefonon, elektronikus úton
(e-mail,
ügyfélkapu)
intézzék.
Az
elektronikus
ügyintézés
részleteiről
http://tata.hu/19684/elektronikus_ugyintezes
oldalon
tájékozódhatnak.
A
hivatal
munkatársai minden szükséges segítséget
meg fognak adni. Kérem, hogy ebben az
időszakban kizárólag a halaszthatatlan
ügyeket intézzék. A Pénztár csütörtöki
napokon tart nyitva. Ezt az ügyintézésnél
kérjük
vegyék
figyelembe.

Az ügyintézők elérhetőségei:
Ollé Árpád Polgármester
E-mail: polgarmester@dunaalmas.hu
Tel: 06-30/509-5883
Tel: (34) 450-012/5. mellék

Az ebéd iránti igényfelmérést az iskolatitkár
végzi. Az érintettek a szükséges tájékoztatást
az intézménytől kapják meg

Makay Tibor
Kirendeltség-vezető
E-mail: jegyzo@dunaalmas.hu
Tel: 06-30/453-3426
Tel: (34) 450-012/4. mellék,

Csokonai Művelődési Ház, könyvtár,
Egészségforrás
tornacsarnok:
Az
intézmények továbbra is zárva tartanak. Az
épületek bérlésére, egyéb használatára nincs
lehetőség.

Mikéné Jónás Erika
szocial.dunaalmas@gmail.com
Szociális ügyintéző, anyakönyvvezető
Tel: (34) 450-012/1. mellék
Tel: 06-30-648-1569

Paréj Diána
penzugy.dunaalmas@gmail.com
Pénzügyi és titkársági ügyintéző, pénztár
Tel: (34) 450-012/3. és 7. mellék

Orvosi Rendelő nyitva tartás:

Vas-Kovács Szabina
gazdalkodas.dunaalmas@gmail.com
Gazdálkodási ügyintéző
Tel: 30/453-3584

Beutaló és receptírás kérése telefonon:
Hétfő, kedd, szerda és péntek: 0800-0900
Csütörtökön: 1300-1400 óra között.

Tekintettel a járványügyi helyzetre csak
sürgős esetekben van rendelés.

Tel.:34/451-741

Dunárné Németh Renáta
ado.dunaalmas@gmail.com
Műszaki és adóügyi ügyintéző
Tel: 30/504-6628

Gyógyszertár nyitva tartás:
Hétfőtől - péntekig: 0745- 1245

Tel.: 34/451-722

Kószás Szilvia
Ebédbefizetés
Tel:30/509-5881

Kérünk mindenkit, hogy szájmaszkot viselni
szíveskedjenek!

Védőnői szolgálat:

Dunaalmási Posta:

Borbélyné Gál Gabriella
A védőnő csak előzetes egyeztetés során
időpontra érkezőket fogad.
(Egyeztetés: 30/224-8395,
dunaalmasneszmely@gmail.com)
A családlátogatások száma minimálisra
csökken.

Szociális étkeztetés:
A jelenleg szociális étkeztetésben részesülők
a megszokott módon továbbra is kapják az
ellátást.
Ollé Árpád
polgármester

Hétfő- péntek: 0800-1200 , 1230-1500

Pénzfelvétel, pénzkiadás ,
csekk feladás 1430-ig
Tel.:34/450-043
Kedves Lakosok!
Azzal a kéréssel fordulunk Önök felé, hogy
legyenek türelmesek a Kézbesítőkkel
kapcsolatban. Betanulás és helyettesítés
esetén is idő kell a helyismerethez, lakosok
beazonosításához. Kérjük, amennyiben
megoldható, legyenek kedvesek házszámot
kitenni, illetve kutyás házaknál a postaláda
hozzáférését
biztonságossá
tenni
a
kézbesítők számára.
Köszönjük Együttműködésüket!
Kérdés esetén forduljanak bizalommal a
Postavezetőhöz!
Köszönettel
:
a
Posta
Dolgozói

Almási Csemege nyitva tartás
tartás:
Hétfőtől
Kedd- Péntek
Szombat
Vasárnap

0530-1700
0530-1800
0600-1200
0700-1030

Almási Kút nyitva tartás::
Hétfőtől –péntekig
éntekig
Szombat
Vasárnap

0500-1900
0600-1900
0700-1900

Nemzeti Dohánybolt nyitva tartás:
Hétfőtől – péntekig
éntekig
Szombat
Vasárnap

0600-1800
0600-1800
0900-1300

Levendula Abc nyitva tartás:
Tel.: 0630/7982983
Hétfőtől –péntekig
éntekig
Szombat
Vasárnap

0600-1800
0600-1200
0700-1000

Kósza Café Lottózó nyitva tartás:
Hétfőtől –péntekig
éntekig
Szombat
Vasárnap

0900-1700
0900-1400
ZÁRVA

Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért Alapítvány
"SÉRELMEK
SÉRELMEK A PSZICHIÁTRIÁN INGYENES JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT
Ha Ön vagy szerette segítségre számított a
pszichiátrián, de ehelyett borzasztó
tapasztalatai voltak (pl. bántalmazás,
egészségkárosodás, gyógyszerfüggőség),
hívja ingyenes jogsegélyszolgálatunkat!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Jogoké
Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1- 342-6355,
6355, 06-70-330-5384
06
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
"PSZICHIÁTRIAI
PSZICHIÁTRIAI SZEREK
VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?
Ha gyermeke "tanulási problémára" vagy
"viselkedési rendellenesség" miatt
pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi,
hogy a gyermek állapota semmit sem
változott vagy rosszabbodott emiatt,
keresse az Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért Alapítványt. Az
alapítványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a
hiperaktivitás témájában.
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06 (1) 342-6355,
6355, 06-70-330-5384
06
E-mail: info@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!"
kezelünk!
Kedves Lakosok!
A jelenlegi járványügyi helyzet miatt az
1848/49- es forradalom és
szabadságharc
megemlékezési ünnepségét
községi szinten nem tudjuk
megtartani.

ADÓVAL KAPCSOLATOS
TÁJÉKOZTATÓ

FIGYELEM!

Tisztelt Adózók!

!!FORGALMI REND VÁLTOZÁS!!

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
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.
Az éves adót minden adónemben továbbra
is két részletben: tárgyév március 16- ig,
illetve szeptember 15- ig kell megfizetni.

Felhívjuk a T. Lakók figyelmét, hogy a
Vadvirág
utca
–
Lilla
út
kereszteződésében visszaállt az eredeti
közlekedési helyzet! Az „Elsőbbségadás
kötelező” tábla Vadvirág útról történő
levételével
egyenrangú
utak
kereszteződése alakult vissza, így újra a
„jobbkéz-szabály” lép érvénybe!
A könnyebb láthatás érdekében a
kereszteződésbe egy forgalomtechnikai
tükröt szereltettünk fel.
Kérem, hogy továbbra is az út és látási
viszonyoknak megfelelően, a megfelelő
sebesség
megválasztásával,
körültekintően és főleg türelmesen
vezessenek!

Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv.
2. melléklet II. A. 4. pontja értelmében az
adózónak az építményadóról, a telekadóról
és a magánszemélyek 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.

Ollé Árpád
polgármester

Lakossági tájékoztató
Dunaalmás Község Önkormányzata a
lakossági folyékony hulladék (szennyvíz)
elszállítására az alábbi vállalkozással
kötött közszolgáltatási szerződést:
BAZSIKA TRANS KFT
Székhely:
2800 Tatabánya, Bánhidailtp. 104. fsz/2.
Telefon: 06-20/964-1797
06-20/357-4658

Dunárné Németh Renáta
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Lakossági tájékoztató
b) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz
melletti nyílt árok, járda hiányában az
ingatlana előtti nyílt árok és ennek
műtárgyai tisztán tartásáról,

Az avar és kerti hulladékok nyílt
téri égetése engedélyezett az
országos VESZÉLYHELYZET
FENNÁLLÁSÁIG!
Kerti hulladéknak
tekinthető fű, falomb,

c)
tulajdonában, vagy használatában
lévő ingatlanról közterületre kihajló,
valamint az ingatlana előtt, mögött, illetve
saroktelek esetében
n az oldalirányban
elhelyezkedő közterületen lévő növények
közlekedést akadályozó gallyazásáról,

kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány,
szár, levél, és egyéb növényi maradvány.
-

-

Az élhetőbb Dunaalmásért szóló
14/2016.
(IX.29.)
önkormányzati
rendeletben a képviselő
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
zközöket 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
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

d)
az ingatlannak a tisztán tartásáról és
gyommentesítéséről,
ingatlanán
lom,
környezetszennyező anyag tárolásának
megszüntetéséről, az ingatlanán keletkező
hulladék saját gyűjtőedényében történő
elhelyezéséről,
annak
elszállításáról,
porlékony anyagok letakarásáról oly
módon, hogy másoknak zavaró port ne
okozzon,
e) a szórakozóhelye, vendéglátóhelye,
üzlete elé hulladékgyűjtő edény
elhelyezéséről és a hulladék rendszeres
elszállításáról,
az
üzlet
előtti
járdaszakasz tisztántartásáról.
E rendelet alkalmazásában tisztán tartás a
d) pont esetében az ingatlanon található
növényzet rendszeres nyírása, az a), b) és
e) pont esetében a hóhó és síkosság
mentesítés, gyommentesítés,
ntesítés, a zöldterület
rendszeres nyírása.
A
rendeletben
meghatározott
magatartások
közösségi
együttélés
alapvető
szabályainak
minősülnek,
melynek
megszegése
esetén
százötvenezer
forintig
terjedő
közigazgatási bírság szabható ki.

HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI IDŐPONTOK
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Dunaalmás Község Önkormányzata
községüzemeltetési feladat-koordinátor munkakör betöltésére pályázatot hirdet.
A jogviszony időtartama:
határozatlan idejű
Foglalkoztatás jellege:
Teljes munkaidő
A munkavégzés helye:
Komárom-Esztergom megye, Dunaalmás
A munkakör betöltője által ellátandó feladatok:
 Közreműködik a közmunka programok szervezésében, koordinációjában.
 Felelős a közfoglalkoztatásban résztvevők, munkavédelmi oktatáson történő
részvételéért, az elvégzésre kerülő feladatok folyamatos szervezéséért, a szükséges
adminisztráció leadásáért.
 A közfoglalkoztatásból eredő feladatellátása során folyamatosan egyeztet a
munkáltatójával, a közreműködő hivatali ügyintézővel.
 Gondoskodik a rendelkezésre álló géppark működőképességének, felszereltségének
fenntartásáról, karbantartásáról, lehetőség szerinti fejlesztéséről.
 Vezeti a szükséges nyilvántartásokat, leltárakat, jegyzőkönyveket.
 Elvégzi az önkormányzat és szükség szerint az intézményekhez kötődő anyag, eszköz
beszerzési feladatokat.
Karbantartói feladatkörében:
 Kezeli a rábízott eszközöket, gépeket.
 Az évszaknak megfelelően ellátja, szervezi a szükséges feladatokat. (hóeltakarítás,
fűnyírás, árvízvédelem, helyreállítás stb.)
 Végzi és szervezi az egyéb szükséges javításokat, fejlesztéseket az önkormányzat
épületein.
 Ellát egyéb karbantartási és szállítási feladatokat.
Pályázati feltételek:




Szakmunkásképző intézet,
B kategóriás jogosítvány,
Magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség
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A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:






Helyismeret, rugalmasság, előzékenység, mobilitás, alkalmazkodóképesség, jó
kapcsolatteremtési készség, műszaki ismeret
Tulajdonosi szemlélet
Alap szintű MS Office
láncfűrésszel végzett favágásban jártasság
gépi fűkaszálásban szerzett jártasság

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
-

Fényképes szakmai önéletrajz bruttó bérigény megjelölésével
Végzettséget, képesítést igazoló okmányok másolata
Érvényes vezetői engedély másolata
30 napnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány vagy ennek megkérését igazoló postai
feladóvevény

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően betölthető április 6-ától.
A pályázat benyújtásának határideje: 2021. március 22.
A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Ollé Árpád polgármester nyújt, a
30/509-5883-as telefonszámon.
A pályázatok benyújtásának módja:




Postai úton, a pályázatnak Dunaalmás Község Önkormányzata címére történő
megküldésével (2545 Dunaalmás, Almási út 32.).
Kérjük a borítékon feltüntetni a DA/756-1/2021 iktatószámot és a községüzemeltetési
feladat-koordinátor munkakört.
Elektronikus úton Ollé Árpád polgármester részére a polgarmester@dunaalmas.hu
e-mail címen keresztül.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:
Képviselő-testület bírálja el.
A pályázat elbírálásának határideje:
2021. április 01.
A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:



Önkormányzat hirdetőtábláján – 2021. február 26.
www.dunaalmas.hu – 2021. február 26.
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