
1 
 

2022. június-2022.július 
   
   
KKKIIIAAADDDJJJAAA:::   DDDUUUNNNAAAAAALLLMMMÁÁÁSSS   KKKÖÖÖZZZSSSÉÉÉGGG   ÖÖÖNNNKKKOOORRRMMMÁÁÁNNNYYYZZZAAATTTAAA 
 
 
 
 

 
 

H I R D E T M É N Y 

 

DUNAALMÁS KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA KITŰZTE A HELYI 
POLGÁRMESTER IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁT 

A SZAVAZÁS IDŐPONTJA: 

2022. OKTÓBER 2. (VASÁRNAP) 

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 ÓRÁIG TART. 

 

A VÁLASZTÓPOLGÁROK A NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNT FELVÉTELÜKRŐL 
2022. AUGUSZTUS 12-ÉIG KAPNAK ÉRTESÍTÉST A NEMZETI VÁLASZTÁSI 

IRODÁTÓL. 
 

AZ A VÁLASZTÓPOLGÁR, AKI NEM KAPOTT ÉRTESÍTŐT, VAGY AZ 
ÉRTESÍTŐJÉT ELVESZTETTE, A HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁTÓL KÉRHETI - A 

SZEMÉLYAZONOSSÁGA IGAZOLÁSÁT KÖVETŐEN - AZ ÉRTESÍTŐ 
PÓTLÁSÁT. 

AZ AJÁNLÁS: 

JELÖLTET AJÁNLANI AJÁNLÓ ÍVEN LEHET. 

A TELEPÜLÉSEN VÁLASZTÓJOGGAL RENDELKEZŐ VÁLASZTÓPOLGÁR 

2022. AUGUSZTUS 13 – AUGUSZTUS 29-IG AJÁNLHAT JELÖLTET. 

EGY VÁLASZTÓPOLGÁR TÖBB JELÖLTET IS AJÁNLHAT. 
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JELÖLÉS: 

AJÁNLÓÍVET A FÜGGETLEN JELÖLTKÉNT INDULNI SZÁNDÉKOZÓ 
VÁLASZTÓPOLGÁR, ILLETVE JELÖLŐ SZERVEZET A HELYI VÁLASZTÁSI 

IRODÁTÓL IGÉNYELHET  

2022. JÚLIUS 19 – AUGUSZTUS 29-IG. 

A POLGÁRMESTERJELÖLT ÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES AJÁNLÁSOK 
SZÁMA: 

2022. JÚLIUS 28-ÁN KERÜL MEGÁLLAPÍTÁSRA 

AZ AJÁNLÓÍVEK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2022. AUGUSZTUS 29. 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.: 34/450-012) MŰKÖDŐ HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁHOZ FORDULHAT. 

 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 

 

 

Községünk Polgármestere, Ollé Árpád 2022. június 30. napjával egészségügyi és 
családi okok miatt lemondott. 

Ezúton is kívánunk neki további sikereket pályáján! 

A polgármesteri feladatokat a választásig Kun Lajos Zoltán alpolgármester látja el. 
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Tisztelt Dunaalmási Lakosok! 

 
 Szeretnénk felhívni a figyelmüket a kedvtelésből tartott állatok tartásának szabályaira. 
 
Az Állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 5. §-a szerint: 
 
(1) Az állattartó gondoskodni köteles az állat megfelelő és biztonságos elhelyezéséről, szakszerű 

gondozásáról, szökésének megakadályozásáról. 
(2) A megkötve tartott vagy mozgásában egyéb módon korlátozott állat számára is biztosítani kell 

a zavartalan pihenés és a sérülésmentes mozgás lehetőségét. 
(3) A szabadban tartott állatok számára - azok természetes viselkedését is figyelembe véve - 

biztosítani kell olyan területet, illetve létesítményt, ahol azok veszély esetén, valamint az 
időjárás káros hatásaival és az egészségre ártalmas hatásokkal szemben védelmet találnak. 

(4) Az állandóan zárt körülmények között tartott állat számára az állattartó köteles az állat 
szükségleteihez igazodó, megfelelő mozgásteret biztosítani. 

(5) A gazdasági haszon céljából tartott állat tartása, szállítása és életének kioltása során 
előnyben kell részesíteni az állatkímélő technológiákat. 

(6) A kedvtelésből tartott állat ürülékét az állattartó a közterületről köteles eltávolítani. 
 
Ugyanezen törvény 43. § szerint:  
(1) Aki tevékenységével vagy mulasztásával az állatok védelmére, kíméletére vonatkozó 

jogszabály vagy hatósági határozat előírását megsérti vagy annak nem tesz eleget, 
magatartásának súlyához, ismétlődéséhez, és különösen az állatnak okozott sérelem 
jellegéhez, időtartamához igazodó mértékű állatvédelmi bírságot köteles fizetni. 

(2) Az állatvédelmi bírságot az állatvédelmi hatóság szabja ki.” 
 
Az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Kormányrendelet értelmében a fent 
részletezett mulasztások esetében a kiszabható bírság összege 15.000,- Ft- tól 45.000,- Ft- ig 
terjed. 
Aki úgy dönt, hogy szeretne otthon állatot tartani, annak tisztában kell lennie az állattartás 
szabályaival. 
Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét minden kutyatulajdonosnak, hogy embertársaink 
védelmében, valamint a figyelmeztetések, bírságolások elkerülésének érdekében gondoskodjanak 
állataik megfelelő módon történő tartásáról. 

 
Dunaalmás Község Önkormányzata
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Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
rend:    
 
Hétfő:            0800-1600 

Szerda:          0800-1700 
Péntek:          0800-1200 

 
Elérhetőségek: 
 
Kun Lajos Zoltán 
Alpolgármester 
E-mail: 
alpolgarmester.dunaalmas@gmail.com 
Tel: 06-30/509-5883 
Tel: (34) 450-012/5. mellék 
 
Makay Tibor  
Kirendeltség-vezető 
E-mail: jegyzo@dunaalmas.hu 
Tel: 06-30/453-3426 
Tel: (34) 450-012/4. mellék 
 
 
 
 

 
Vas- Kovács Szabina  
Gazdálkodási ügyintéző 
E-mail:gazdalkodas.dunaalmas@gmail. 
com  Tel: 30/453-3584 
 
Mikéné Jónás Erika 
 Szociális ügyintéző, 
anyakönyvvezető 
E-mail:szocial.dunaalmas@gmail.com 
Tel: (34) 450-012/1. mellék 
 
Paréj Diána Pénzügyi és titkársági 
ügyintéző, pénztár 
E-mail: penzugy.dunaalmas@gmail.com 
Tel: (34) 450-012/3. és 7. mellék 
 
Dunárné Németh Renáta  
Műszaki és Adóügyi ügyintéző 
E-mail:ado.dunaalmas@gmail.com 
Tel: 30/504-6628 
 
Kószás Szilvia 
Ebédbefizetés 
Tel: 30/509-5881

 

Ügysegédi fogadóóra kedd: 1030-1130 a Polgármesteri Hivatalban. 
 
Szociális Alapellátó fogadóóra: szerda 900-1000 a Polgármesteri Hivatalban 

Kirendelt Családsegítő Kőszegi Dóra +3630/1140717 

 
 
Orvosi Rendelő: 
 
IDŐPONTOT MINDEN ESETBEN JAVASOLT  EGYEZTETNI A MEGNÖVEKEDETT 

BETEGFORGALOM MIATT! 
 

Tel.:  34/451-741 
Beutaló és receptírás kérése e-mailen: feketedoktor@citromail.hu 

telefonon: hétfő, kedd, szerda és péntek: 0800-0900 
Csütörtökön: 1300-1400  óra között. 

 
A rendelőben a szájmaszk használata kötelező! 

Türelmüket és megértésüket kérik, amennyiben telefonos megkeresés esetén várakozni kell. 
Oltópontokon továbbra is van lehetőség az oltás felvételére.
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Védőnői Szolgálat:    Borbélyné Gál Gabriella Védőnő 
 
Csak előzetes egyeztetés során időpontra érkezőket fogad. 
A rendelőben a szájmaszk használata kötelező! 
 
Elérhetőség:     Tel.: +3630/224-8395     , e-mail: dunaalmasneszmely@gmail.com 
 
 
Fogászati rendelő: 
 
Dr. Bikfalvi István fogszakorvos 
 
Kedd                                     1000-1900 

Szerda                                   0730-1600 

Csütörtök                              0730-1600 

 

Bejelentkezés: +3630/6073278 
 
 
Gyógyszertár nyitvatartás: 
 
Hétfő, kedd, szerda: 0830-1230 
Csütörtök , péntek: 0830-1345 
 
 Tel.: 34/451-722 
 
 
Dunaalmási Posta nyitvatartás: 
 
Hétfő- péntek :  0800-1200 , 1230-1500 

 
Pénzfelvétel, pénzkiadás , 
csekk feladás 1430-ig 
 
 Tel.:34/450-043 
 
 
A Posta dolgozói ezúton kérik a Tisztelt 
Lakosokat, hogy legyenek kedvesek 
postaládákat és házszámokat, valamint 
csengőket kihelyezni, illetve szükség 
esetén a darázsfészkeket eltávolítani 
szíveskedjenek. 
 

 
Levendula Abc nyitvatartás: 
 
Tel.: 0630/7982983 
 
Hétfőtől –péntekig                  0600-1800 

Szombat                                  0600-1200 

Vasárnap                                 0700-1000 
 
 
Almási Csemege nyitvatartás:  
 
Tel.: 0670/7204703 
Hétfő                                       0530-1700 
Kedd- Péntek                          0530-1800 

Szombat                                  0600-1200 

Vasárnap                                 0700-1030 

 

 
Almási Kút  nyitvatartás:  
 
Hétfőtől –péntekig                  0500-1900 

Szombat                                  0600-1900 

Vasárnap                                 0700-1900 

 
 
Kósza Café Lottózó nyitvatartás: 
 
Hétfőtől –péntekig                  0900-1700 

Szombat                                  0900-1400 

Vasárnap                                 ZÁRVA 
 
Nemzeti Dohánybolt nyitvatartás:  
 
Hétfőtől – péntekig                 0600-1800 

Szombat                                  0600-1800 

Vasárnap                                 0900-1300
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ADÓVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Adózók! 
 
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. 
 
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. 

 
Dunárné Németh Renáta

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 
 

2022.évi hulladékgyűjtés időpontjai 

Hulladék 
típusa 

Július Augusztus Szeptember Október November December 

Szelektív 14 11 15 13 17 15 
Zöld 7,  21 4,  18 8,   22 6,  20 10,  24  
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Tisztelt Dunaalmásiak! 

A kerti hulladékok égetése 2022. május 1-jétől TILOS!!! 
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 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 hó- és síkosság mentesítés, gyommentesítés, 
a zöldterület rendszeres nyírása.  
A rendeletben meghatározott magatartások közösségi együttélés alapvető szabályainak 
minősülnek, melynek megszegése esetén százötvenezer forintig terjedő közigazgatási 
bírság szabható ki. 

 
         Dunaalmás Község Önkormányzata 
 

 
 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy amennyiben valaki a rendelettel nem 
összeegyeztethető magatartást tanúsít, úgy a Neszmélyi Polgárőr Egyesületet értesítheti. 

NESZMÉLYI POLGÁRŐR EGYESÜLET ÜGYELETI SZOLGÁLATA 
Elérhetőség: +3670/ 539-23-22  ,  e-mail: neszmelyipe@gmail.com
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JUTKA NÉNI CSALÁDJÁNAK KEDVENCE 
 
Szalakális sütemény 
Tészta: 30 dkg lisztet összegyúrunk 10 dkg cukorral , 10 dkg margarinnal, 1 dkg szalakálival, 
1 tojással és kevés tejjel. 
3 lapot sütünk. 
 
Krém: 3 dl tejet 5 evőkanál liszttel sűrűre főzünk és kihűtjük. 20 dkg cukrot kikeverünk 20 dkg 
vajjal és 1 csomag vaníliás cukorral. A két krémet összekeverjük és megtöltjük vele a lapokat. 
Tetejére porcukrot szórhatunk. 

Jó étvágyat kívánok! 

Nagyon szépen köszönjük a receptet Kugli Istvánné Jutka  néninek!

 
Ovi -és sulifoci

Véget értek a 2021/2022-es tanév óvodai és iskolai fociedzései. 
A lelkes gyerekek Péter Antal edző védőszárnyai alatt sajátították el a világ legnépszerűbb 

sportjának alapjait. 
Köszönjük Anti bácsi odaadó, kitartó és türelmes munkáját! 

Köszönjük a támogatóink önzetlen segítségét, akik nélkül nem jöhetett volna létre ez a 
kezdeményezés: Domján Viktor, Duna Földgép Kft. és Almási Lángos Kft.
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ÉRDEMES BENÉZNI HOZZÁNK 

A pandémia lassan visszahúzódik, így az élet is lassan visszatér a régi kerékvágásba. Így van 
ez a Nyugdíjas Egyesület életében is. Ismét kéthetente tartjuk összejöveteleinket és 
szervezzük a kirándulásokat. 
Megnéztük a felújított tatai Esterházy kastélyt. Akik ismerték korábbi állapotában 
 ( ideggyógyászat) láthatták azt a csodát, amit a restaurátorok és a kivitelezők létrehoztak, 
illetve amit sikerült korábbi állapotához  képest visszaállítani. Láthattuk milyen környezetben 
éltek a főurak. Régebben királyok és császárok is megfordultak a kastélyban. 
Következő kirándulásunk a fővárost célozta meg. Megnéztük a Sziklakórházat a várnegyed 
alatt, majd a Mátyás templomot és a Hadtörténeti Múzeumot.  

A Sziklakórház eredendően a várnegyedben lakók pince és kútásásai nyomán kialakított és 
feltárt kisebb-nagyobb üregek egybenyitásával alakult ki. Fontos szerepe volt a világháború 
alatt. Budapest ostroma alatt ide hozták a sebesülteket. Megrázó történeteket hallottunk a 
nehéz körülmények közt, minimális higiéniai és ellátási körülmények közt dolgozó orvosok, 
ápolók küzdelméről és a betegek sorsáról. Sajnos a történet később az 56-os események 
kapcsán megismétlődött. Csak reménykedni tudunk a mostani nemzetközi helyzet kapcsán, 
hogy harmadszor már nem lesz szükség a kórház igénybevételére. 

A Mátyás templom 78 méter magas késő gótikus épülete kívülről is impozáns látványt nyújt. 
Belépve a templomba a hely vallásos miszticizmusa, a belső architectura, a díszítés egyszerre 
keríti hatalmába a látogatót. Kis csapatunk is a templom bejárása után beült a padokba és ki-ki 
saját gondolataiban elmélyedve, elcsendesedve, pihent egy kicsit. Királyok hajtottak itt fejet 
és koronázták meg őket. A látogatók közt sok nevezetes ember, miniszter és különleges 
személy írta be nevét a látogatók könyvébe. 

A vonat indulásáig volt még időnk, mivel tömegközlekedtünk, elsétáltunk a Hadtörténeti 
Múzeumba.  Megnéztük a 48-as szabadságharc és a két világháború kapcsán készült 
kiállításokat. Szakavatott kísérőnk a használatos haditechnikai eszközök használatát is 
elmagyarázta. Itt azért már kicsit kevesebb időt tudtunk eltölteni a szükségesnél. Azért a 
látottak így is sokat elárultak a történelem eme szakaszairól. Egy későbbi időpontban talán 
sikerül behatóbban végignézni a múzeumot. 

Nem csak kirándultunk. Természetesen történtek más események is. A Vadvirág Dalkör több 
alkalommal szerepelt. Továbbjutott a Nyugdíjas KI-MIT-TUD elődöntőjéből. Tervezünk 
érdekes, hasznos előadásokat.  Mindig van elképzelés a tarsolyban. 

 

Nagy László 
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