Dunaalmási Híradó
2021.október-november
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Ünnepi programjaink
Csokonai Művelődési Ház –Csokonai Park
2021.november 28. 16.30-tól
Adventi gyertyagyújtás
Fellép a Vadvirág Dalkör,
valamint Szűcs József
A Markotics Birtok jóvoltából a Gyermekek
számára sétalovaglás és szamaragolás.
Mini Adventi Vásárunkban
szaloncukor( 30 féle ízben), kézműves
mézek, szappanok, díszek és kürtöskalács
vásárlására lesz lehetőség.
Dunaalmás Község Önkormányzata és
Dunaalmás Barátainak Köre
Minden Kedves Vendéget forró teával és
forralt borral vár!
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Csokonai Művelődési Ház
2021.november 30. 17.30 –tól
A Mocsai Pajtaszínház bemutatja:
Kétszer egy felvonás
Gábor Klára: A Felhőnjáró c.vígjátéka
valamint
Móricz Zsigmond novelláiból készült
Pesti villamoson c. színdarab

Csokonai Művelődési Ház
2021.december 5. 15.30-tól
Teázzunk együtt a
Mikulással!
A Bábuci Bábszínház előadja
a Mikulás kesztyűje című
mesét
Minden kedves Vendéget meleg
teával és zsíros kenyérrel várunk!

Csokonai Művelődési Ház
2021.december 10. 17 órától
Szeretettel várunk Minden kedves
Vendéget a Kifordítva Zenekar
Karácsonyi koncertjére

Csokonai Művelődési Ház
2021.december 16. 16 órától
Készüljünk együtt a karácsonyra
Süssünk együtt mézeskalácsot, készítsünk
egyedi meglepetést szeretteinknek!
Karácsonyi mesével vár Mindenkit
Szénási Veronika
A programok a hatályos járványügyi jogszabályok betartásával látogathatóak!
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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:
Szerda:
Péntek:

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

0800-1600
0800-1700
0800-1200

Elérhetőségek:

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

Ollé Árpád Polgármester
E-mail: polgarmester@dunaalmas.hu
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

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

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

Kószás Szilvia
Ebédbefizetés
Tel: 30/509-5881

Orvosi Rendelő:
IDŐPONTOT
MINDEN
ESETBEN
SZÜKSÉGES
EGYEZTETNI,MIVEL
JELENTŐSEN NŐTT A KORONAVÍRUSSAL FERTŐZÖTTEK SZÁMA!

Tel.: 34/451-741
Beutaló és receptírás kérése 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.
JELENTKEZÉS OLTÓPONTRA: www.eeszt.gov.hu oldalon
A harmadkörös oltásokra is lehet itt regisztrálni!
Védőnői Szolgálat: Borbélyné Gál Gabriella Védőnő
Csak előzetes egyeztetés során időpontra érkezőket fogad.
Elérhetőség:
Tel.: +3630/224-8395 , e-mail: dunaalmasneszmely@gmail.com
A rendelőben szájmaszk használata kötelező!
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Fogászati rendelő:

Levendula Abc nyitvatartás:

Dr. Bikfalvi István fogszakorvos

Tel.: 0630/7982983

Hétfő
Kedd
Szerda
Csütörtök

0800-1500
1400-1900
0800-1500
0800-1500

éntekig
Hétfőtől –péntekig
Szombat
Vasárnap

0600-1800
0600-1200
0700-1000

Bejelentkezés:
entkezés: +3630/6073278

Almási Csemege nyitvatartás:
nyitvatartás

Gyógyszertár nyitvatartás:

Tel.: 0670/7204703
Hétfő
Kedd- Péntek
Szombat
Vasárnap

Hétfőtől - péntekig: 0745- 1245
Tel.: 34/451-722
Dunaalmási Posta nyitvatartás:
Hétfő- péntek : 0800-1200 , 1230-1500
Pénzfelvétel, pénzkiadás ,
csekk feladás 1430-ig

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

Kedves
Vásárlóinkat idén
ismét
fenyővásárral
várjuk december
5-től!

Tel.:34/450-043

A Dunaalmási Posta 5 órás kézbesítőt
keres. Érdeklődni személyesen a
Postavezetőnél lehet.

Almási Kút téli nyitvatartás:
nyitvatartás
éntekig
Hétfőtől –péntekig
Szombat
Vasárnap

0500-1900
0600-1900
0700-1900

Ezúton is türelmüket
müket kérik a kézbesítő
hiánya miatt!
Kósza Café Lottózó nyitvatartás:
A Posta dolgozói ezúton kérik a Tisztelt
Lakosokat, hogy legyenek kedvesek
kedve
postaládákat és házszámokat, valamint
csengőket kihelyezni.

éntekig
Hétfőtől –péntekig
Szombat
Vasárnap

0900-1700
0900-1400
ZÁRVA

Nemzeti Dohánybolt nyitvatartás:
éntekig
Hétfőtől – péntekig
Szombat
Vasárnap

0600-1800
0600-1800
0900-130
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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
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Tisztelt Dunaalmásiak!
A veszélyhelyzetet további fennállása miatt a kerti hulladékok égetése
2021.szeptember 1-től engedélyezett.
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
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Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy amennyiben valaki a rendelettel nem
összeegyeztethető magatartást tanúsít, úgy a Neszmélyi Polgárőr Egyesületet értesítheti az
alábbi elérhetőségeken:
NESZMÉLYI POLGÁRŐR EGYESÜLET ÜGYELETI SZOLGÁLATA
Elérhetőség: +3670/ 539-23-22 , e-mail: neszmelyipe@gmail.com

Ünnepi megemlékezéseink
2021.október 6-án az 1848/49-es szabadságharc mártírjainak emléke előtt tisztelegtünk .
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc tiszteletére ünnepi megemlékezést tartottunk a
Csokonai Művelődési Házban.
A Templomdombon emléket állító kopjafáknál Ollé Árpád polgármester úr, valamint az
intézmények és civil szervezetek képviselői az emlékezés koszorúinak elhelyezésével tették
tiszteletüket.
Szeretnénk megköszönni aközreműködést a
Dunaalmási Csokonai Általános Iskola diákjainak és a
Vadvirág Dalkörnek!
Köszönjük Wünsch Lajos tanár úrnak a diákok
felkészítését!
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KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS!
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakókat, hogy 2021. november 01-től a lakossági hulladék elszállítását
az alvállalkozó Eszköz Kft. helyett a szolgáltató NHSZ a saját járműveivel fogja végezni. A
szállítási napok nem változnak, de a szállítás napján az időpont más lehet az eddig
megszokotthoz képest.
Ezért szolgáltató kéri a lakosságot, hogy az edényzetet a szállítás napján 6 óráig szíveskedjenek
kihelyezni az ingatlan elé, illetve számítsanak rá, hogy az ürítés ideje eltolódhat. Reméljük, minél
hamarabb „beáll” az új szállítási rendszer, és gördülékeny szolgáltatást nyújtanak számunkra.
Az ebből adódó esetleges kényelmetlenségek miatt türelmüket kérjük.
Esetleges hiányosságok, szolgáltatás elmaradása miatt kérem, tájékoztassanak közvetlenül engem
valamelyik elérhetőségemen, vagy az NHSZ ügyfélszolgálatát. (Tatabánya, Fő tér 18/E, 34/600700/2, ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu, info@vvhulladekkezelo.hu)
Az alábbi táblázat tartalmazza, hogy milyen irányban, illetve sorrendben ürítjük az utcákat

Csütörtök-Dunaalmás nagyautó
TATAI ÚT
BÉKE ÚT
ARANY JÁNOS UTCA
JÓKAI MÓR UTCA
ERDŐSOR UTCA
SZŐLŐSOR ÚT
ÚJTELEP UTCA
DUNA SOR
ALMÁSI ÚT
VASÚT UTCA
KIS UTCA
CSOKONAI ÚT
VÖRÖSKŐALJA ÚT
LILLA ÚT
MIKOVÉNYI UTCA
VASÚT UTCA
KOSSUTH LAJOS UTCA
NAGY KORNÉL TÉR
BARÁTHEGY UTCA
ÖSSZEKÖTŐ ÚT
HUNYADI JÁNOS UTCA

Csütörtök-Dunaalmás
kisautó
FÜZIHEGY ÚT
VÁRHEGYALJA ÚT
TÓMELLÉK UTCA
FÉNYES ÚT
DIÓFA ÚT
LOVARDA ÚT
HEGYSOR ÚT
GALAGONYA ÚT
NYÍRFA UTCA
RIGÓ UTCA
CSALOGÁNY UTCA
HEGYSOR ÚT
ORGONA UTCA
SZEGFŰ UTCA
TEMETŐ
HEGYSOR ÚT
KOSSUTH LIGET
UGRÓHEGYI ÚT
HEGYALJA ÚT
VADVIRÁG ÚT
FENYVES UTCA
JÁZMIN ÚT
PIRÍTÓ ÚT
VÖRÖSKŐALJA ÚT
CSODASZARVAS UTCA
FÁCÁNOS UTCA
BARÁTHEGYI UTCA
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TE SZEDD! Dunaalmáson 2021. október
24-én.
16 : 1
Kedves Dunaalmásiak,
idén ismét ráhangolódtunk az országosan
szervezett
TE
SZEDD
mozgalomra.
Nagyszerű alkalom arra, hogy megtisztítsuk
községünk közterületeinek egy-egy szegletét.
Ez a mozgalom - a takarításon túl -arra is
lehetőséget ad, hogy megmutathassuk, a
közösségi munkának van lelkesítő, közösséget
formáló hatása is.
A Szigetet, a Duna partját a Szigettől a Lovardáig, a Platán ligetet, a Káposztást, a vasút töltését a
Lovarda és a Platán liget között, a Vasút utcát, az Almási utca mindkét oldalát a magtár és a
református templom között – jelöltük ki, mint munkára fogható területet.
10 órakor – ragyogó napsütésben – lelkes csapat indult a kijelölt területek felé. TE SZEDD
zsákokat és gumikesztyűket kaptunk és osztottunk ki a megjelentek között.
16 megtömött zsák szemetet (eldobott papír- főleg zsebkendő, műanyag hulladék - főleg üdítő
palackok, sörös üveg, sörös doboz, cigaretta dobozok és csikkek, zsinegek tették ki az
összegyűjtött szemét 90%-át).
17 fő szedte és horda a szemetet az Általér hídja mellé, a Platán liget sarkában kijelölt gyűjtő
helyre.
S beszámoló végén ide kívánkozik egy kis statisztika: Honnan érkeztek a lelkes, és a dunaalmási
szemetet gyűjtő önkéntesek: 5 fő Neszmélyről, 4 fő Leányfaluról, 3 fő Budapestről, 2 fő
Nagykovácsiból, 2 fő Tatabányáról, 1 fő Dunaalmásról.
lejegyezte: Vidovszky Ferenc
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JUTKA NÉNI CSALÁDJÁNAK KEDVENC ÉTELE
Csokis mézes kocka
Hozzávalók: Tésztához:
50 dkg liszt, 10 dkg cukor, 5 ek méz, 2 tojás, 5 dkg vaj, 1 dl tej, 1 tk szódabikarbóna, 1 tasak
szalakáli
Töltelékhez: 2 cs. csokis pudingpor, 6 dl tej, 15 dkg porcukor, 25 dkg Rama, 3 ek méz
A tésztához a lisztet a szódabikarbónával és a szalakálival kétszer átszitáljuk és a többi
hozzávalóval összegyúrjuk. Négyfelé osztjuk, lisztezett deszkán egyenként vékonyra nyújtjuk.
A tepsit vajjal kikenjük és a tésztalapokat egyenként 1800C-os előmelegített sütőben 5-6 perc
alatt kisütjük.
Krém: A csokis pudingport a cukorral , a mézzel és 2 dl tejjel simára keverjük, majd a
megmaradt tejjel krémesre főzzük, utána lehűtjük. A margarint botmixerrel felhabosítjuk és a
krémmel összekeverjük. A lapokat egyenként megkenjük a krémmel és egymás tetejére
helyezzük. A tetejét is bevonjuk a csokis krémmel és tálalás előtt hűtőbe rakjuk. Kockára
vágva tálaljuk.

Nagyon szépen köszönjük a recepteket Hajdu Imréné Jutka néninek!
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Tisztelt Lakosok!
Az idei évben a Magyar Falu Program keretében több pályázatot nyert községünk.
A Kék Duna Óvoda udvarának bővítését, valamint a hozzá tartozó parkolóhelyek kialakítását
a kivitelezők november végén megkezdik.
A Lilla utca és a Vadvirág utca útburkolatának felújítási munkálatai várhatóan 2022. áprilismájus hónapokban kezdődnek meg.
Dunaalmás Község Önkormányzat

MEGHÍVÓ
Dunaalmás Község Önkormányzatának képviselő testülete

KÖZMEGHALLGATÁST
tart.

Ideje: 2021.. december 08. (szerda) 17.00 óra
Helye: Csokonai Művelődési Ház
1) Tájékoztatás a képviselő-testület 2021. évi munkájáról
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
2) Jövőbeli tervek ismertetése
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
3) Közérdekű kérdések, javaslatok
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