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Kedves Dunaalmási Lakók! 

Október 2-án polgármester időközi választáson Dunaalmás lakossága felhatalmazott a 

település irányítására. Időközi választásokhoz mérten a 42 %-os részvételi arány magasnak 

számít, ebből is látszik, hogy a közösségnek, a Dunaalmásiaknak fontos, hogy ki irányítja a 

települést. Az, hogy a leadott szavazatok közel 60 %-át kaptam, felemelő érzés, a lakosság 

ilyen arányú támogatása megtisztelő számomra.  

 

Ezúton is megköszönöm a szavazók bizalmát, azt, hogy felhatalmaztak a község, a közösség 

vezetésére, melyet minden erőmmel igyekszek megszolgálni.  

 

Továbbá szeretném megköszönni a Hivatal munkatársainak, kollégáimnak, a képviselő-

testület tagjainak, a feleségemnek és a családomnak, a közeli ismerőseimnek, barátaimnak, 

hogy az elmúlt időszak nehézségeiben mellettem álltak, hogy segítették munkámat, hogy 

támogattak a választáson.  

 

Itt is szeretnék gratulálni jelölttársaimnak, Bátki Tamásnak és Lévai Péternek a választási 

eredményeikhez, és szeretném megköszönni Nekik is a korrekt kampánymunkát. 

 

A választást követően október 6-án átvehettem a megbízólevelemet a Helyi Választási 

Bizottság elnökétől, Horváth Tibornétól, ezt követően október 12-én átvettem a polgármesteri 

munkakört Kun Lajos alpolgármestertől. A polgármesteri eskümet októberi rendes ülésen 

letettem a testület előtt.  

 

A feladatátvételt és a formai kötelezettségek megtörténtét követően a munka megkezdődött. A 

jelenleg folyó feladatokból az alábbiakat emelném ki:  

Az egyik legsürgetőbb és napirenden lévő feladat az önkormányzati rezsiköltségek kérdése. 

Energetikus szakember közreműködésével igyekszünk kialakítani az önkormányzat 

intézményeinek energia hatékony üzemeltetését, és a fogyasztási mutatók csökkentését, úgy, 

hogy az legkevésbé legyen fájó a község lakói, a szolgáltatásaink igénybevevői számára.  

Több pályázati beruházás koordinálása, megvalósítása is folyamatban van.  

 

- Vis maior támogatásból 10 belterületi makadámút felújítását végeztük el szeptember-

október hónapban. A beruházás befejeződött, a támogatás elszámolása folyamatban 

van.  



- Magyar Falu Program keretében támogatást nyertünk közösségszervezéshez 

kapcsolódó eszközbeszerzésre, melyből 10 garnitúra sörpadot, és 5 rendezvény 

pavilon tudtunk megvásárolni.  

- Magyar Falu Program keretében támogatást nyertünk Hivatali bútorbeszerzésre, 

melyből a házasságkötő terem bútorzatát tudtuk beszerezni, mellyel az eseményhez 

méltó megjelenést biztosít a helyiség. Ezen támogatásból egy nyitott kocsiszín 

építésére nyertünk támogatást, mely megvalósítása jelenleg is zajlik. 

- TOP pályázati támogatásból bölcsődei férőhelyek kialakítására is elnyertünk 

támogatást. Az projekt során új tervek elkészítése vált szükségessé. Terveink szerint 

december hónapban ki tudjuk írni a közbeszerzést a vállalkozó kiválasztására, az 

építési munka jövő januárban kezdődne, és szeptemberben nyitná kapuit az intézmény 

a kisgyermekek számára. 

- TOP_Plusz támogatási kiírásban vízelvezető kialakítására nyújtott be támogatási 

kérelmet Önkormányzatunk. Ebben a kiírásban még nem született döntés. 

 

 A fentieken túl új támogatási kérelem benyújtásán dolgozunk, melyből a Csokonai park 

újulna meg, a Pihenő park sétánya folytatódna, illetve a Hivatal és a Művelődési ház előtti 

zöld területek kerülnek fejlesztésre. A beruházás a TOP_Plusz támogatási rendszerből 

valósulna meg. 

 

Szívügyünk Dunaalmás! 

 

Üdvözlettel: Makay Tibor  polgármester 

 

Meghívó Közmeghallgatásra: 

Tisztelettel meghívom Dunaalmás Község Önkormányzat Képviselő-

testülete 2022. december 7. (szerda) 17:00 órakor tartandó 

Közmeghallgatására, melynek helyszíne a Csokonai Művelődési Ház 

nagyterme 

Napirendek: 

1) Tájékoztatás az önkormányzat 2022. évi munkájáról 

2) Közérdekű kérdések, felszólalások, vélemények meghallgatása. 

 

Megjelenésükre számítunk! 

Üdvözlettel: 

 Makay Tibor 
     polgármester 

 



Télre hangolódva 

Kedves Dunaalmási Lakók! 

A tél közeledtével fontos felkészülni a téli útviszonyok kialakulásának lehetőségére. Az 

Önkormányzat a téli síkosság mentesítés hatékonyságának növelése érdekében megkezdte a 

felkészülést.  

- A Magyar Falu Program támogatásából megvásárlásra került egy négy kerék 

meghajtású kistraktor, mely hótoló lappal és sószóróval lett ellátva.   

- A továbbiakban száraz tárolására alkalmas edényben síkosság mentesítő anyag 

(homok) kihelyezésére is sor kerül a település több pontján. 

- Síkosság mentesítő anyagokból biztonsági tartalék rendelkezésre áll.  

Pontosítottuk a téli síkosság mentesítési tervet is, melyen az elvégzendő feladatok időrendjét, 

és ellátását szabályoztuk. Elsődleges a buszvárók síkosság mentesítése, általános iskola, 

óvoda és a szeretetház biztonságos megközelítésének kialakítása, a többi utca ezt követi.  

A síkosság mentesítési munkát az önkormányzat közfoglalkoztatottjai, és koordinátoruk Lévai 

Ferencné (Hajni), a gépi hótolást, szórást a Képviselő-testület több tagja, Kun Lajos, Maros 

Géza, Domján Viktor és Baranya Gábor végzik.  

A síkosság mentesíti munkálatokat amennyire lehet, időben elkezdjük, de tudomásul kell 

vennie a Lakosságnak azt is, hogy egyszerre minden utat és járdát nem tudunk tisztán tartani. 

Kérünk mindenkit, hogy a téli útviszonyoknak megfelelően felkészített gépkocsival 

(téligumi, kislapát, stb.), illetve öltözettel (csizma, bakancs, meleg ruha, stb.) induljanak 

útra, amennyiben az időjárás úgy kívánja.  

Kérjük, hogy az utcák hatékony, gyors síkosság mentesítése érdekében téli 

csapadékhullás esetén gépkocsikkal lehetőleg ne parkoljanak az útpadkán, ezzel ne 

szűkítsék az út közlekedési felületét.   

Közös célunk Dunaalmás közútjainak, járdáinak balesetmentes tisztántartása, ezért kérjük a 

Lakosság közreműködését és türelmét a síkosság mentesítési feladatok elvégzésében. Kérjük 

gondoskodjanak az ingatlanaik előtti járdaszakasz, annak hiányában 1 méter széles 

területsáv tisztántartásáról. 

A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet 3.2.2 

bekezdésének b) pontja kimondja, hogy az ingatlan tulajdonosának (kezelőjének, 

használójának) kell gondoskodnia az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában 1 m széles 

területsáv, illetve ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület), valamint a 

járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, a csapadékvíz zavartalan 

lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról. 

Köszönjük megértésüket, és közreműködésüket! 

Üdvözlettel:  Makay Tibor polgármester 



 

Kedves Véradók! 

Várjuk Önöket szeretettel 

2022.november 29-én kedden 15.00-18.00 

óra között a Csokonai Művelődési Házban 

 
 

 

 

 

 



Novemberi és decemberi programjaink 

 

2022.november 27. 16 óra  

Adventi gyertyagyújtás a 

Csokonai Parkban 
Műsort ad a Kék Duna Óvoda és a Vadvirág 

Dalkör 

17 órától Karácsonyi Jam 

 

Adventi vásár – édességek, kézműves       

termékek vásárlására lesz lehetőség 

 

Szeretetvendégséggel vár Minden kedves 

Érdeklődőt Dunaalmás Község 

Önkormányzata és Dunaalmás Barátainak 

Köre 

 

2022.december  4 .  A Mikulás t raktoron 

érkezik  
Útvonal: a Mikulás első útja a Dunaalmási Református Szeretetotthon lakóihoz vezet 15.30-

kor, majd ezt követően 16.00-kor elindul Kültelek utcáin és  megáll az első pihenőjére a 

Külteleki buszfordulónál. 

Ezt követően kb.16.30 -kor folytatja útját Újtelep utcán keresztül a Wéber parkolóig, ahol 

kicsit ismét megpihen a segítőivel együtt. 

Újabb lendülettel halad tovább az Almási utcán keresztül a Kis utca irányába a Tornacsarnok 

parkolójáig. Ott újabb pihenőt tart.  

A további útirányt a Vöröskőalja út felé veszi egészen a Lilla utca és a Vadvirág utca 

kereszteződéséig, ahol újabb megálló következik kb.18.00- kor. 

Folytatja útját a Lilla utcán végig haladva a Csokonai utcán és az Összekötőn haladva 

elköszön kis falunktól. 

A MIKULÁS minden Pihenőnél szeretettel és meglepetéssel várja a Gyermekeket! 

 

A Mikulás Traktoros vonulása délutánján megkérjük a kedves 

Lakosságot, hogy gépjárműveikkel lehetőleg úgy álljanak le, hogy a 

nagyméretű traktor haladása ne legyen akadályoztatva. 

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük! 
 

2022.december 10. 16 óra 
 

A Csokonai Művelődési Házban  a Déryné Program támogatásával  várjuk a kedves 

érdeklődőket Olt Tamás- Szájon lőtt tigris c. ( Rejtő Jenő est)  előadására. 

A műsor térítésmentesen megtekinthető. Várunk Mindenkit szeretettel.



 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 

rend:    

 
Hétfő:            08

00
-16

00 

Szerda:          08
00

-17
00

 

Péntek:          08
00

-12
00 

 

Elérhetőségek: 
 

Makay Tibor  

Polgármester 

E-mail: polgarmester@dunaalmas.hu 

Tel: 06-30/453-3426 

Tel: (34) 450-012/4. mellék 

 

Kun Lajos Zoltán 

Alpolgármester 

E-mail: polgarmester@dunaalmas.hu 

Tel: 06-30/509-5883 

Tel: (34) 450-012/5. 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

 

 

Szociális Alapellátó fogadóóra: szerda 9
00

-10
00

 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: 08
00-

09
00

 

Csütörtökön: 13
00

-14
00

  óra között. 

 

A rendelőben a szájmaszk használata kötelező! 

Türelmüket és megértésüket kérik, amennyiben telefonos megkeresés esetén várakozni kell 

 

 



 
 

Védőnői Szolgálat:     
Neszmély: Rozmán Eszter (30/483-1118) Hétfői és keddi napokon lesz a körzetben Várandós 

tanácsadás: kedd 8-9 óráig Csecsemő és kisgyermekgondozás: kedd 9-10.30 óráig 

 

Dunaalmás: Varga-Vigh Csilla (30/719-5396) Csütörtöki és pénteki napokon lesz a körzetben 

Várandós tanácsadás: csütörtök 9-10 óráig Csecsemő és kisgyermekgondozás: csütörtök 10-11.30 

óráig 

 

Elérhetőség:     Tel.: +3630/224-8395     , e-mail: dunaalmasneszmely@gmail.com 

 

 

Fogászati rendelő: 

 

Dr. Bikfalvi István fogszakorvos 

 

Kedd                                     10
00

-19
00 

Szerda                                   07
30

-16
00 

Csütörtök                              07
30

-16
00 

 

Bejelentkezés: +3630/6073278 

Gyógyszertár nyitvatartás: 

 

Hétfő, kedd, szerda: 08
30

-12
30

 

Csütörtök  zárva 

péntek: 08
30

-12
30 

 Tel.: 34/451-722 
 

Dunaalmási Posta nyitva tartás: 

 

Hétfő- péntek :  08
00

-12
00 

, 12
30

-15
00 

 

Pénzfelvétel, pénzkiadás , 

csekk feladás 14
30

-ig 

A Dunaalmási Posta 5 órás munkaidőre 

kézbesítőt keres. Jelentkezni személyesen 

lehet a Postavezetőnél. 

 Tel.:34/450-043 

 

Levendula Abc nyitvatartás: 

 

Tel.: 0630/7982983 

 

Hétfőtől –péntekig                  06
00

-18
00 

Szombat                                  06
00

-12
00 

Vasárnap                                 07
00

-10
00

 

 

 

Almási Csemege nyitvatartás:  

 

Tel.: 0670/7204703 

Hétfő                                       05
30

-17
00

 

Kedd- Péntek                          05
30

-18
00 

Szombat                                  06
00

-12
00 

Vasárnap                                 07
00

-10
30 

 

 

Almási  Kút  nyitvatartás:  

 

Hétfőtől –péntekig                  05
00

-19
00 

Szombat                                  06
00

-19
00 

Vasárnap                                 07
00

-19
00 

 

 

Kósza Café Lottózó nyitvatartás: 

 

Hétfőtől –csütörtökig             09
00

-20
00 

Péntek , szombat                    09
00

-22
00 

Vasárnap                                09
00

-12
00

 

 

Nemzeti  Dohánybolt nyitvatartás:  

 

Hétfőtől – péntekig                 06
00

-18
00 

Szombat                                  06
00

-18
00 

Vasárnap                                 09
00

-13
00

mailto:dunaalmasneszmely@gmail.com


 
 

 

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 /m
2
 

Telekadó: 40,- Ft /m
2
 

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 November December 

Szelektív 17 15 
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Tisztelt  Dunaalmásiak! 

A kerti hulladékok égetése megengedett 2022. szeptember 1-jétől . 

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



 
 

 


