19.SZEPTEMBER
DUNAALMÁSI

HÍRADÓ

KÖZHASZNÚ HIRDETÉS
Dunaalmás fejlődéséhez a megyei
önkormányzat is hozzájárult
“Mozgalmas, eredményes időszak
áll
mögöttünk.
KomáromEsztergom megye dinamikusan
fejlődik, sok tekintetben az élen
járunk”
mondta el Popovics
György, a megyei közgyűlés
elnöke.
-

“Agazdasági mutatóink az elsők közé emelnek, amihez nem
csak a nagy beruházások szükségesek, de az itt élők
szorgalma, tenniakarása is hozzájárul. Nagy lépéseket
tettünk afelé is, hogy kistelepüléseink lakosságának
életszínvonala javuljon, a szűkebb környezetünk szebb és
otthonosabb legyen, jó legyen a megyében élni. Tudom,
nem könnyű előteremteni a fejlesztések költségeit a mai
világban. Büszke vagyok, hogy a megyei önkormányzat ezen
a területen is segíteni tudta megyénk településeit, köztük
Dunaalniást is”- tette hozzá. A megyei önkormányzat által
koordinált Területi- és Települési Operatív Program (TOP)
forrásai segítségével és támogató döntésével elnyert 84,9
millió forint támogatással megkezdődött a polgármesteri
hivatal és az általános iskola energetikai korszerűsítése, a
felújítással az épületek energiafogyasztása a minimálisra
csökken.A munka folyamatos, van még elvégzendő feladat.
A megyei közgyűlés elnöke elmondta: a megyei
önkorniányzatnak ugyanakkor nem csak a fejlesztési
igények felmérése és véleményezése, a TOP-os projektek
koordinálása a feladata. “Azon dolgozunk, hogy további
programokon keresztül is hozzájáruljunk megyénk
kiemelkedő eredményeihez,
amelyek tartósan
az
élvonalban
tartanak
minket!
Támogatjuk
a
turizm usfejlesztést, és előkészítjük a kerékpárutak
kiépítését’ Célunk, bogy kiemelt témává tegyük a
klímaváltozás kérdését. Részt veszünk az Interreg Határon
Átnyú 6 Szlovák Magyar Program nyertes projektjeinek
döntéshozatalában
is.
A
megyei
önkormányzat
társalapitásában működik a Rába-Duna-Vág Európai
Területi Társulás, amelyen keresztül további források
érkeznek megyénkbe. Sikertörténetünk a Megyei
Foglalkoztatási Paktum, amelyben sok hátrányos helyzetű

munkanélküli juthatott képzési támogatáshoz és kapott
esélyt az elhelyezkedésre. Részt veszünk a Sacra Velo
határon átnyúló kerékpáros zarándokút kialakításában,
amely Dunaalmást is érinti. A megyénkben működő
nemzetiségi önkormányzatokra is különös figyelmet
fordítunk. Kiemelt feladatunknak tekintjük, hogy a megyei
közösségeket közelebb hozzuk egymáshoz. Ne csak arra a
településre legyünk büszkék, ahol élünk, de az is jusson
eszünkbe, Komárom-Esztergom megye is az otthonunk!
Ebben a nyertes „Megyénk körül megyünk körül” című
identitás projektünk segít minket. A program keretében
nyílik lehetőségünk az összetartozásunkat és a
megbecsülésünket szimbolizáló megyezászlók átadására,
melyet az őszi Ízek Fesztiválján a településnek is átadtunk.
Csak remélni tudom, hogy Dunaalmás a megye segítségével
még otthonosabb lesz, és a két önkormányzat a következő
években is együtt munkálkodik a település és megyénk
fejlődéséért! Megerősödtünk, ezt az erőt meg kell tartani és
a jövőben arra használni, hogy az itt élők javát szolgáljal”
fejtette ki.
-

KÖZHASZNÚ HIRDETÉS
SÉRELMEK
A
PSZICHIÁTRIÁN”
JOGSEGÉLYSZOLGÁLAT

-

INGYENES

Ön vagy szerette sérelmet szenvedett pszichiátriai kezelése
során? Ne hagyja annyiban! Tegyünk valamit, hogy
másokkal ugyanez már ne történhessen meg!
Vegye fel velünk a kapcsolatot!
Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány
Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.
Telefon: 06-1-342-6355, 06-70-330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal: www.emberijogok.hu
Minden információt bizalmasan kezelünk!

„PSZICHIÁTRIAI SZEREK VISELKEDÉSI PROBLÉMÁKRA?”

A kerékpárosok idén “Duna menti
megismerése” túrán vehetnek részt!
A dunaalmási zsiliptől indulnak és
Hajóskanzennél ér véget.

Ha gyermeke “tanulási problémára’t 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 alapitványtól ingyenes
tájékoztató kiadvány is kérhető a hiperaktivitás témájában.

ártéri
a

erdők

Neszmély

Indulás: 10:OOh-kor, Márkus Ferenc szakvezetővel!
Helyszín/Indulás: Berta Malom (Tata), itt történik a
regisztráció!
/2890 Tata, Mikovényi u. 60. /GPS: Szélesség 47.661371°;
Hosszúság 18.316154°/

Cím: 1461 Budapest, Pf.: 182.

Táv: 13 km

Telefon: 06 (1) 342-6355, 06-70-330-5384

Nevezési dii: 2500 HUF (csak az evezősökre vonatkozik)
mely magában foglalja:
Regisztráció
1db emblémás póló
Emléklap
Vendégmarasztaló babgulyás Dunaalmáson (Az
ebéd a regisztrációnál kapott karszalaggal
érvényes, egy adagra szól, és ha esetlegesen
elfogy, akkor minden esetben visszafizetjük az
árát.)

E-mail: info@cchr.hu

-

Weboldal: www.emberijogok.hu

-

Minden információt bizalmasan kezelünk!

-

CIVIL NAPOK

Kerékpárosoknak díjmentes szak/túravezető!

XVI. Tata és Térsége Civil Napok

(Pólót és ebédet vásárolhatnak, azonban az evezősök
elsőbbséget élveznek. Ebéd és póló 800 főig biztosított!)

2019. szeptember 13- 29.
Eltelt egy év és Újra megrendezésre kerül a Tata és Térsége
Civil napok.

További információ:

A proRramokról bővebb információt talál:

Mocsi Ádám 70/385-7981

facebook/ Tata és Térsége Civil Napok

zoldszigetkor@gmail.com, www.zszk.hu

Oláh András 30/549-2006, 20/596-48-80

Szervező: Tata és Térsége Civil Társulás

MŰVELŐDÉSI HÁZ ÁLLANDÓ PROGRAMJAI

A rendezvény támogatója: Tata Város Önkormányzata

ÁLTAL ÉR vízi TÚRA
-

Borbélyné Gál Gabriella védőnő jóvoltából, újra indul
szeptemberben a Baba Masszázs Klub.

-

Mikoviny Sámuel emlékének megőrzésére szervezett
XXIV. ÁLTAL-ÉR Vízi

—

0-12 hónapos korig várja sok szeretettel a babákat és az
anyukákat.

túra

Első időpont: szeptember 23-a, 10-11 óráig, utána minden
hétfőn ugyanebben az időpontban.
Tata

—

Szomód (Ferencmajor) Dunaalmás
-

Helyszín: Csokonai_Művelődési Ház, könyvtár

Időpont: 2019. október 5. szombat, 08.00 h-tól

Baba-Mama Klub: minden héten, csütörtökön, 10-12-ig. A
foglalkozásokat Horváth Ágota tartja.

Program:
08.00 Gyülekező, regisztráció
08.10 Oroszlányi VÉRT SE
Vidrasport Kft.
Kajakpóiósok bemutatója
08.30 Köszöntők Arany Evező Plakett átadása
08.50 Kreatív tutajosok felvonulása
09.10 EVEZŐSÖK Indítása
-

-

Pilates: hétfőn 14-15-ig, csütörtökön 16-17 ig.

-

Kézműves foglalkozás Weimer Erzsébettel: minden hónap
második szerdáján 14 órától.

—

-

Nyugdíjas klub: kéthetente hétfőként 15 órától.

-

Ferencmajorban
ingyenes
evezősöknek folyamatosan!

“FRISSÍTŐ”

állomás

Vadvirág
dalkör
Barsiné
csütörtökönként 15 órától

az

Márta

vezetésével:

M.A.X. Training Baranyai Évával: minden hétfőn és
pénteken 18 órai kezdéssel.

Érkezés Dunaalmásra a nagy zsiliphez, ahol a Révalmási
Tutajosok „Vendégmarasztaló babgulyással” várják a
résztvevőket. (GPS: Szélesség 47.727229°; Hosszúság
18.314665°)

Jóga Zagarits Anikóval: minden csütörtökön 18 órától
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I

ősz’ IZEK FESZTIVÁUA
A hagyományokat követve szeptember 7-én tartottuk az
Őszi Izek fesztiválját. Az idei évben az „Ősz ízeit” változatos
módon mutattuk be a családi napra látogató közönségnek.
Amikor megkértek arra, bogy írjak néhány sort a
rendezvényről, sokáig gondolkodtam, hogy mi is lenne a
legmegfelelőbb. Ha fel szeretném sorolni a különböző
helyszíneken, és a közel két hónapig tartó előkészületben
résztvevő segítők nevét több oldalnyi lapot írhatnánk tele.
Köszönjük a kitartó és önzetlen munkájukat.

Itt és most csak a nyertesek névsorát, illetve a támogatókat
jelezzük név szerint:
Nyertesek:
A hagyományos lecsó kategóriában:
1. Végzősök
2. Mátékert
3. DMAC
A különleges lecsó kategóriában:
1. Pálcáék
2. Neszmélyért Közalapítvány
3. Szomjoltó Team
Az almás sütik versenyében:
1. Pogány Dorottya
2. Babolcsai lstvánné
3. Lévai Márton Ferenc
A pálinka-likőr versenyben:
1. Fürediiános
2. Juhász Zoltán
3. Sánta Ferenc
A házi, kerti, zöldség- gyümölcs-virág kompozíciók
versenyében:
1. Harcsa Soma
2. Babolcsai Istvánné

I

Idén először lehetett a fesztiválra látogatóknak lecsót
vásárolni a Dunaalmásért Alapítvány jóvoltából. A
nyereséget az Almási úton elhelyezendő virágládák
kihelyezésére ajánlották fel.
A kemencében sütött almás lepény, és a palacsinta
megvásárlásával a résztvevők (ami több mint 50 000Ft volt),
az iskolaudvar szépítéséhez járulnak hozzá.
Köszönet jár az iskola tanárainak, és azon szülőknek, akik a
Máltai Szeretetszolgálat részére gyűjtöttek tartós
élelmiszert. Ezzel nagyban hozzájárultak a kiadások
csökkentéséhez.
Köszönjük a neszmélyi művészdiákok munkáját. Az Ő általuk
készített képeket a karácsonyi koncerten lehet majd
megvásárolni egy árverés keretében.
Köszönjük a különböző helyszíneken egész nap
tevékenykedő kollégák értékes munkáját.
Köszönjük a fellépők színvonalas előadásait.
Gratulálunk a győzteseknek, bár hitem szerint mindenki
nyertes volt, aki valamilyen formában részese volt ennek a
napnak.
A szervezők, és a támogató önkormányzat nevében, őszinte
tisztelettel, és köszönettel: Pap Éva

-

-

A díjakat felajánlók:
1. Kis Duna vendéglő
2. Wéber ABC
3. Vadvirág panzió
4. zöld Kakas vendéglő
5. Nemzeti Dohánybolt Dunaalniás
6. Gerecse-Gépész Kft
7. Tramonto Pizzéria
8. Borháló Italkereskedés
9. Kősziklás Borászat
10. Agrodiszkont Plusz Kft. Tata
11. Kertgazda Kertészeti áruház
12. Virágkuckó virágbolt
13. Almási Csemege
14. Víz Zene Virág Fesztivál Egyesület elnöke
Esőssy András
15. Royal Yacht Club
16. Vas János
17. Neszmély Község Önkormányzata
15. Dunaalmási Református Szeretetház

Horváth Piroska
Becsengettek
Padba ült a kis csellengő,
csilingelt a sulicsengő,
ide kellett érni nyolcig,
táskájában furcsa holmik,
ceruzák és színes lapok,
titkos számok, vidám
dalok
izgatott a sok
kisdiák varázslatos
ez a világ,
-

itt a betűk, számok vára,
történetek csöpp tárháza.
Gyere közénk, okulj, tanulj
izgága vagy figyelj, javulj,
-

-

nem kell félni, vár a suli,
szorgalmasnakjó kis buli,
a hátadra kapd a táskád,
árgus szemmel lesd a
táblát,
fegyelmezett legyél és
bölcs,
beérik majd az a gyümölcs,
iskola a tudás kertje,
tanulás az élet rendje,
történelem, vers, mondóka,
mennyi csoda, mennyi
móka,
kisdiákok ügyeskednek
szeptember van,
becsengettek!
-

KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓ

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ

Közmeghallgatás:
Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottsága a helyi
önkormányzati képviselők és polgármester
2019. október 13. napjára kitűzött választásán
polgármester jelöltnek:

Időpont: 2019. szeptember 25. (szerda 18.00: óra)
Téma:
1.

Tájékoztatás a képviselő-testület 2016-2019
ciklusának munkájáról
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Jövőbeli tervek ismertetése
Előterjesztő: Ollé Árpád polgármester
Közérdekű kérdések, javaslatok

Ollé Árpád független polgármester jelöltet

-

2.

vette nyilvántartásba.

-

3.

Egyéni listás képviselőjelöltnek az alábbi jelölteket
vette nyilvántartásba:

FELHÍVÁS

Tisztelt Dunaalmási Választók!

1. helyen:

Czérna Brigitta független képviselőjelölt

2019. október 13-án egy választási ciklus, a 2014-2019-es
választási időszak lezárul. Dunaalmás életében ez azért
volt kicsit különlegesebb, mivel a most leköszönő
képviselő testület ebben az összeállításban 2016-tál végzi
munkáját. a 2016-ban kialakult testület zöme megegyezett
a 14-ben bekerülőkkel, mindössze két helyen történt
változás.

2. helyen:

Varga Lászlóné független képviselőjelölt

3. helyen:

Kun Lajos Zoltán független
képviselőjelölt

4. helyen:

Baranya Gábor független képviselőjelölt

A Dunaalmási Híradó olvasóközönsége előtt is szeretném
megköszönni az ebben a mozgalmas három évben
elvégzett kitartó munkát Kun Lajos Alpolgármester Úrnak,
Czérna Zoltánné Képviselő Asszonynak, valamint Baranya
Gábor, Domján Viktor, Kecskeméti József és Vajas Zoltán
Képviselő Uraknak. Egyben szeretném köszönetemet
kifejezni az önkormányzat dolgozóinak is a gyakran erőn
felül végzett munkáért, melyet a testületi döntések
végrehajtása érdekében végeztek.

S. helyen:

Geszler Anita független képviselőjelölt

6. helyen:

Komáromi Norbert független

Október 13-án egy ciklus véget ér, de egyben egy újabb
ötéves időszak elkezdődik az életünkben.

8. helyen:

képviselőjelölt
7. helyen:

Török-Harcsa Alexandra független

képviselőjelölt
Czérna Zoltán Tiborné független

képviselőjelölt

Tisztelt Képviselőielöltek!
9. helyen:
A választás előtt szeretnénk lehetőséget biztosítani
minden indulónak a bemutatkozásra, tervei, programja
ismertetésére a Dunaalmási Híradó különkiadásában,
melynek megjelenését a választást megelőző hétre
tervezzük.

Domján Viktor független képviselőjelölt

10. helyen: Vajas Zoltán független képviselőjelölt
11. helyen: Maros Géza független képviselőjelölt

Kérjük, hogy az elkészített anyagot Word-formátumban,
maximum 1 A/4-es oldalnyi terjedelemben, 12-s
betűmérettel legkésőbb október 4-ig (péntek) juttassák el
elektronikusan a polgarmesterihivatalc~’dunaalmas.hu
e-mail címre.

A

képviselő jelöltek a

szavazólapi

megjelenítés

sorrendjében lettek feltüntetve, melyet a Helyi
Választási Bizottság sorsolt ki és határozatba foglalt.

Helyi Választási Iroda

A megjelenés természetesen díjnientes.

ollé Árpád polgármester
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HIRDETMÉNY

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy:

A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK KITŰZTE
A HELYI ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISELŐK És POLGÁRMESTEREK
ÁLTALÁNOS VÁLASZTÁSÁT.

Az avar és kerti hulladékok nyílt téri égetéséről szóló
5/2015.011.25.) 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. (Vl.30.)
önkormányzati rendelet értelmében az ingatlan
tulajdonosa, bérlője, használója köteles gondoskodni:

A szavazás napja:
2019. OKTÓBER 13.

A szavazás
6:00 órától 19:00 óráig tart.
Névjegyzék

A névjegyzékben szereplő választópolgárok a névje
történt felvételükről,
3valamint a szavazás helyéről és idejéről 2019. augusz
ig értesítőt kapnak.
A névjegyzék a helyi választási irodában (polgármesteri
hivatal) tekinthető meg.

Szavazás

A választópolgár személyesen, az értesítőn feltüntetett
szavazóhelyiségben szavazhat.
A mozgásában korlátozott választópolgár mozgóurnát
kérhet.

a)

az ingatiana 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
gyomnientesítéséről,
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,
a szórakozóhelye, vendéglátóhelye, üzlete elé
hulladékgyűjtő edény elhelyezéséről és a hulladék
rendszeres elszállításáról, az üzlet előtti járdaszakasz
tisztántartásáról.

A választópolgár, aki 2019. Június 26-ig tartózkodási helyet
létesített,
és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás
napjáig tart,
2019. október 9-ig átjelentkezhet, és a tartózkodási helyén
szavazhat.
Részletes tájékoztatásértforduljon a Tatai Közös
Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségén (2545
Dunaalmós, Almási u. 32., tel.: 34/450-012) működő helyi
választási irodóhoz,vagy látogassa meg a
www. valasztas.hu weboldalt.

Helyi Választási Iroda

E rendelet alkalmazásában tisztán tartás a d) pont

FELHÍVÁS

esetében az ingatlanon található növényzet rendszeres
nyírása, az a), b) és e) pont esetében a hó- és síkosság
mentesítés, gyommentesítés, a zöldterület rendszeres
nyirása.

Tisztelt Dunaalmási Csatornahasználók!
Több fórumon nyilvánosságra került már az elmúlt két év
során, hogy Dunaalmást egy nagyberuházás fogja érinteni.
Ennek keretén belül Almásfüzitőn csatornahálózat épül ki
(eddig a szennyvizük a csapadékkal közösen került
elvezetésre, és szűrés-ülepítés után, biológiai és kémiai
tisztítás nélkül került a Dunába), Dunaalmás külterületén
megépül egy három települést ellátó Biocon rendszerű
modern tisztító, Dunaalmás és Neszmély szennyvize pedig
nem a régi tisztítóba kerül, hanem szintén ebbe az újba.

A rendeletben meghatározott magatartások közösségi
együttélés alapvető szabályainak minősülnek, melynek
megszegése esetén százötvenezer forintig terjedő
közigazgatási bírság szabható ki.

LAKOSSÁGI TÁJ ÉKOZTATÓ

Ennek feltételeként az eddig üzemelő átemelők átépítése
fog történni (árvíz elleni védelem) és az átemelő-szivattyúk
cseréje is várható, a nagyobb teljesítmény-igény miatt.

Dunaalmás Község Önkormányzata a lakossági folyékony
hulladék (szennyvíz) elszállítására az alábbi vállalkozással
kötött közszolgáltatási szerződést:

Ezekkel az átemelőkkel az eredeti rendszer üzembe
helyezésétől kezdve rengeteg probléma volt. Az üzemeltető
szakemberei 1999 óta folyamatosan szembesülnek vele,
hogy ml minden kerülhet bele a rendszerbe:
farmernadrágtól kezdve a strandpapucson és pelenkán át a
fél sertéskoponyáig szinte minden, s a helyzet a mai napig
sem javult. Ilyenkor a szivattyút az átemelőből kiemelik,
megtisztítják és a jobbik eset, ha az elakadt motor
túlmelegszik és a biztonsági rendszer megállítja. A
rosszabbik eset, amikor a motor leég, és cserére szorul,
ilyenkor a költségek a milliós értéket is elérhetik. Bizonyos
anyagokkal azok a szivattyúk sem képesek megbirkózni,
melyekbe szennytörő daráló van beépítve.

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 Dunaalniás, Csokonai u. 20/A.
(az általános iskola mellett)

Emiatt a szolgáltató nevében kérjük a Tisztelt
Fogyasztókat, hogy olyan anyagokat, amelyek a vízzel
érintkezve nem puhulnak, pelyhesednek, oldódnak fel (p1.
WC-papír, szalvéta, papír zsebkendő, morzsa, s ehhez
hasonlók), hanem megőrzik eredeti szerkezetüket (p1.
nedves törlőkendő, popsi törlő, HlGl-kendő, tampon,
egészségügyi
betét,
különböző
fóliák,
nejlon
csomagolóanyagok, reklámszatyrok, textíllák, csont, üveg
és egyéb műanyagok) NE DOBJÁK A WC-BE. NE ENGEDJÉK
A CSATORNÁBA!!!

Tornacsarnok bérlésével kapcsolatos információkért
forduljon bizalommal:
Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett pénzügyi
ügyintézőhöz személyesen, vagy telefonon a 34/450012/7-es melléken, 30/453-3584 mobilszámon, vagy a
penzugv dunaa mas@~ma I cam email címen, vagy
a Tornacsarnokban Lévai Ferencné gondnoknál
személyesen,
vagy
telefonon
a
30/942-5757
mobilszámon.
Tornacsarnok bérleti díja: 3 000 Ft/óra

Ha a csatornába csak azok a dolgok kerülnek, amelyeknek a
kezelésére a rendszer alkalmas, ezzel a szolgáltatás
folyamatos és biztonságos üzemeltetése lehetséges.

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.

-

-

-

-

Köszönettel:
Önkormányzat

ÁLLÁSHIRDETÉS

Nyomtatvány beszerezhető:
Tornacsarnokban Lévai Ferencné gondnoknál,
Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett pénzügyi
ügyintézőnél,
www.dunaalmas.hu honlapon az Intézmények menü
Egészségforrás Tornacsarnok alpont alatt.

A dunaalmási Kék Duna óvoda azonnali kezdéssel dajkát
keres határozott időre.
Feltételek: dajkaképző.
Benyújtandó
iratok:
iskolai
végzettséget
igazoló
dokumentumok másolata, 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi
bizonyítvány.
Jelentkezni lehet elektronikusan: kekduna.ovoda@gmail.com
Személyesen: Dunaalmás, Csokonai utca 36. Kék Duna
óvoda, Bartók Anikó óvodavezetőnél.
Érdeklődni telefonon: 0634 450-422 vagy +3630453 35 94
számon.

A Tornacsarnok beosztása megtekinthető:
Tornacsarnokban Lévai Ferencné gondnoknál,
Polgármesteri Hivatalban, Szücs Anett pénzügyi
ügyintézőnél,
www.dunaalmas hu honlapon az Intézmények menü
Egészségforrás Tornacsarnok alpont alatt.
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