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 Dunaalmási Híradó 

 
2023. január-március 
 

 

 

 

Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi munkájáról 

Kedves Dunaalmásiak! 

Mint minden évben, úgy a 2022. évben is megtartotta a képviselő-testület év végi közmeghallgatását, melynek 

egyik napirendi pontja az önkormányzat munkájáról szóló éves tájékoztatás, melyet az alábbiakban ismertetek. A 

tájékoztató anyag tematikusan mutatja be az elvégzett feladatokat, beruházásokat, személyi összetételt, és most 

először kitértem a civil szervezetek munkájára is. 

 

Hivatal – Önkormányzat személyi feltételek 

A Hivatal az idei évben is átlagosan 5 fő köztisztviselővel és 1 fő hivatalsegéddel működött. A mindennapi 

munkavégzés mellett 2 választási eseményt és egy népszámlálást bonyolított le.  

Közösségszervező  1 fő, aki a rendezvények szervezését és lebonyolítását végzi.  

Községüzemeltetés, gondnoki tevékenységet 2 főállású és 2 közfoglalkoztatott munkavállaló végezte. A 

képviselő testület több ízben és rendszeresen kisegítette a községüzemeltetési feladatellátást, gépi fűnyírással, 

szállítással, társadalmi munkák szervezésével, azon történő részvételükkel.  

Képviselő testület 17 ülést tartott, 132 db határozatot és 9 rendeletet alkotott. 

Kék Duna Óvoda 2022-ben átlagosan  7 fő munkavállalóval működött, 52 gyermek neveléséről gondoskodtak.  

Dunaalmási Csokonai Általános Iskola 12 pedagógussal, 139 gyermek nevelését végezték az elmúlt évben. 

Védőnői szolgálatot a távozó Borbélyné Gál Gabriella helyén 2 fő helyettesítő védőnő látta el Lábatlanról.  

Önerős beruházások: 

- Veszélyes fák kivágása: (6 db nyárfa+ 2 db gallyazás)      1 000 000 Ft 

- 2 db buszváró beszerzése: Almási u.         2 200 000 Ft 

- Vöröskőalja u. vízhálózat kiépítése:  (62-72 ig)                 7 544 726 Ft 

- Káposztás telekvásárlás: (4 db ingatlan)                             554 500 Ft  

- Művelődési ház gázkazán csere:                     1 090 000 Ft 

- Forgalomtechnikai tükrök:                                          270 000 Ft 

- Ivóvíz és szennyvízhálózat felújítási munkái:         3 037 742 Ft 

- Pihenő-tó és park meder felújítás: (invazív növények elleni mentesítés)              2 817 792 Ft 

                                                                                                                      Összesen: 18 209 760 Ft 
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Pályázatok  :  

2022. évben 10 pályázati kérelmet nyújtott be az Önkormányzat, melyből 4 kérelem kapott támogatást,     5 

kérelem forráshiány miatt nem nyert támogatást és egy pályázati kérelem még elbírálás alatt áll. Részletezve az 

alábbi táblázatban: 

 

Megnevezés  Cél 
Támogatási 
összeg 

Önerő 
Projekt teljes 
költsége 

Eredmény  

TOP_Plusz vízkezelés, 
csapadékvíz elvezetés  

Temető köz - Mély 
út 

        27 678 886         
Nyertes pályázat. 
Megvalósítás 2023. évben  

TOP_Plusz zöld 
infrastruktúra fejlesztése 

Csokonai Park, 
Pihenő-park sétány, 
Hivatal és Műv.ház 
utcafrontjának 
fejlesztése 

 Elbírálás alatt  
várható tám.: 
100 millió 

    
November 30-án 
benyújtásra került.  

MFP-KEB/2022. 
Közösségszervezéshez 
kapcsolódó 
eszközbeszerzés és 
közösségszervező 
bértámogatása 

Közösségszervező 
foglalkoztatása, 10 
garnitúra sörpad és 
5 mobil 
rendezvénypavilon 
beszerzése  

          5 524 090     96 368          5 620 458     

Nyertes pályázat. 
Eszközök beszerzésre 
kerültek, a 
közösségszervező 
foglalkoztatása 
folyamatos  

MFP-ÖTIK/2022/1. 
Önkormányzati 
tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése 

Bútor beszerzés 
(Hivatal tárgyaló) 
kocsiszín építése 
(Hivatal udvar) 

          5 880 567     3 294 633           9 175 200     

Nyertes pályázat. Bútor 
beszerzés megtörtént, 
kocsiszín építése 
folyamatban  

MFP-ÖTIF/2022. 
Önkormányzati 
temetők 
infrastrukturális 
fejlesztése  

Ravatalozó 
felújítása 

        11 239 699         
Nyertes pályázat. 
Kivitelező keresése 
folyamatban, 
megvalósítás 2023. évben  

MFP-UHK/2022. Út, híd 
kerékpárforgalmi 
létesítmény, vízelvezető 
rendszer építése, felújítása  Vöröskőalja utca  

          38 265 414         

Tartaléklista, forráshiány 
MFP-BJA/2022. 
Önkormányzati 
járdaépítés/felújítás  

Összekötő úti 
járdafelújítás  

            9 999 999         
Tartaléklista, forráshiány 

MFP-OJKJF/2022. Óvodai 
játszóudvar, közterületi 
játszóterek fejlesztése  

Óvoda játszóterének 
bővítése, fejlesztése 

           5 999 924         
Tartaléklista, forráshiány 

MFP-ÖTIK/2022/5. 
Önkormányzati 
tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése 

Művelődési ház belső 
felújítása, mobil 
garázs létesítése  

         14 306 577         
Adminisztrációs hiba miatt 
elutasítva  

BM Pályázat 
Önkormányzati fejlesztés 

Hegysor utca 
felújítása  

         19 390 555         
Nem támogatott, 
forráshiány 
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A pályázatokból az idei évben teljesült: 

 

  támogatási összeg:          önerő:          összesen:  

          120.314.370 Ft   14.958.455 Ft   135.272.825 Ft 

 

Az önerős beruházásokkal együtt az idei évben 153. 482.585 Ft értékű fejlesztés történt településünkön. 

Következő évre áthúzódó támogatási forrás:  38.918.585 Ft 

Bölcsődei férőhelyek kialakítása 3. közbeszerzési kiírás folyamata kezdődött el, várható befejezés 2023. 

szeptember-október. 151.500 000 Ft. 

Rendezvények: 

A Csokonai Művelődési Házban január 1-től december 31-ig 144 napon 147 alkalommal történt rendezvény, 

ide értve a nemzeti ünnepeket, iskolai, óvodai rendezvényeket, Pöttöm klub, Kölyök klub, Nyugdíjas klub 

eseményeket, kézműves és hagyományőrző foglalkozásokat, de volt még ruhabörze, vérvétel, színházi előadás, 

magán bérlések, rendezvények. Ezen felül megrendeztük a hagyományos nagy rendezvényeinket is, a Családi 

Majálist és az Őszi ízek fesztiválját. 3 hetes nyári iskolai tábort is szerveztünk, melynek záró eseménye egy 

kertmozi vetítés volt. A rendezvényekről elmondható, hogy nagy részvételi arány volt tapasztalható. 

Előző évben elnyert, de 2022- ben megvalósított pályázatok 

 

Vis maior pályázat  

Szegfű utca, Fényes u., 
Füzihegyi u., Diófa u., Jókai 
u., Fácános u., 
Csillagösvény u., Hegyalja 
u., Fenyves u., Temető köz. 

                30 119 000      5 448 060           35 567 060     A kivitelezés 
befejeződött, 
elszámolás alatt. 

BM pályázat 
önkormányzati 
fejlsztések-2021. Vadvirág utca 

             16 920 162      3 012 488           19 932 650     
A kivitelezés 
befejeződött, 
elszámolás beadva. 

MFP-ÖTIK/2021./5. 
Önkormányzati 
tulajdonban lévő 
ingatlanok fejlesztése  

Az óvodaudvar bővítése 
parkoló kialakításával 

                5 000 000      1 832 817              6 832 817     
A kivitelezés 
befejeződött, 
elszámolás jóváhagyva 

MFP-KOEB/2021 
Kommunális eszköz 
beszerzése  

A közterületek 
karbantartásához 
munkagépek beszerzése 

             14 999 970     
                                  
-       

      14 998 700     

A kivitelezés 
befejeződött, 
elszámolás 
folyamatban. 

MFP-UHK/2021 Út, híd 
kerékpárforgalmi 
létesítmény felújítása 
2021 

Lilla út útburkolatának 
felújítása  

             39 985 884      1 257 436          41 243 320     
A kivitelezés 
befejeződött, 
elszámolás alatt. 

MFP-KEB/2021 
Közösségszervezéshez 
kapcsolódó 
eszközbeszerzés és 
közösségszervező 
bértámogatása  

Rendezvény székek (50 
db) és asztalok (10 db), 
hangosító rendszer 
beszerzése  

               1 884 697             16 653             1 901 350     
A beszerzés 
befejeződött, 
elszámolás jóváhagyva 
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Civil szervezetek  

Az idei évben is igyekeztünk a civil szervezetekkel történő együttműködést erősíteni, folytatni. Az idei évben 

lehetőség nyílt arra, hogy pályázatot nyújtsanak be a szervezetek is különböző célokra, pl.: rendezvényekre, 

kisbusz beszerzésre, épület felújításra. A pályázatok benyújtásában segítettük a szervezeteket.  

A kért nyertes pályázat: 

Dunaalmás Barátainak Köre Egyesület 

 

Tájékoztatjuk, hogy a(z) „A Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében „civil közösségi tevékenységek és 

feltételeinek támogatása” (2022.)” című pályázati kiírásra beadott, FCA-KP-1-2022/4-001386 számú, 

„Közösségfejlesztési hagyományőrző programok megvalósítása Dunaalmáson” című pályázat keretében 

2.000.000 Ft támogatást nyert 

 

Dunaalmási Önkéntes Tűzoltó Egyesület   

A „Magyar Falu Program Falusi Civil Alap keretében civil közösségi tevékenységek és feltételeinek támogatása 

2022.” című pályázat keretében:  

1994-es évjáratú TOYOTA SAURUS 2000 4WD terepjáró komoly karbantartást és vizsgára való felkészítést 

igényel. 

A leglényegesebb feladat azonban az autó "felmálházása", felszerelése olyan eszközökkel, mely a gyors és 

hatékony feladat megoldást, életmentést teszi lehetővé. Az erre a célra nyert összeg 2.000.000 Ft volt.  

A civil szervezetek számára idén is biztosított az önkormányzat támogatást, 2.340.000 Ft összegben. A civil 

szervezeteink több esetben segítették rendezvényeink szervezését, biztosítását, fellépéseikkel színesítették, 

színvonalassá téve programjainkat. 

Két kiemelkedő eredmény is született:  

- DMAC a KEM megyei III. bajnokság Déli csoportjának  bajnoka lett! 

- Dunaalmási Nyugdíjas Klub - Vadvirág Dalkör a XII. Nyugdíjas Ki-Mit-Tud Országos Döntőjén 

szerepelt, és Arany minősítést szerzett, Barsi Lászlóné kiemelt Arany, Szabados Pálné Ezüst minősítést 

kaptak!  

Rezsicsökkentő döntések 

Polgármesteri Hivatal:  
 

Villamos energia tekintetében 2023. 12. 31. -ig rendelkezünk szabadpiaci szerződéssel, nettó 29,98 Ft/kwh árral, 

melyhez jönnek még a rendszerhasználati díjelemek, melyek folyamatosan nőttek. A villamos energia 

csökkentésére az okszerű világítások, a díszkivilágítási idő csökkentése lehet megoldás, mellyel 1-2 %-os 

megtakarítás érhető el.  

A földgázenergia tekintetében 2023. 10. 01-ig tartó szabadpiaci szerződés van érvényben, kedvező, nettó 3,197 

Ft/MJ díjért, melyhez jönnek még a rendszerhasználati díjelemek, melyek folyamatosan nőttek.  

Megtakarítási javaslat: A felhasználás csökkentésére, szabályozására a fűtési szezonban van lehetőség, 

időprogramos szabályozó termosztát beépítésével. Hétvégi temperálási hőmérséklet 15-16 C, amit a hétköznapi 

munkavégzési időn kívül is alkalmazni kell. A munkavégzés kezdetére az irodai helységekben 21-22 C fokot kell 

alkalmazni. Az irattár, folyosó helységek a beépített szabályozókkal 18 C ra temperálandók. A megtakarítás 

mértéke: 8-10 %. 
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Csokonai Művelődési Ház: 

 

Villamos energia tekintetében 2024. 12. 31-ig rendelkezünk szabadpiaci szerződéssel, nettó 23,95 Ft/kwh árral, 

melyhez jönnek még a rendszerhasználati díjelemek, melyek folyamatosan nőttek. 

A földgázenergia tekintetében 2023. 10. 01-ig tartó szabadpiaci szerződés van érvényben, kedvező, nettó 3,221 

Ft/MJ díjért, melyhez jönnek még a rendszerhasználati díjelemek, melyek folyamatosan nőttek.  

Megtakarítási javaslat: Az épület használati időszakának korlátozása, heti 3 nap munkavégzésre, könyvtár, 

büféhelyiség vizesblokk 21-22 C fokos üzemeltetéssel, a többi helyiség folyamatos temperálása 15-16 C fokon. 

Heti négy napban az egész épület 15-16 C fokon történő temperálása. A megtakarítás mértéke: 18-20 %.  

 

Kék Duna Óvoda: 

 

Villamos energia tekintetében 2024. 12. 31-ig rendelkezünk szabadpiaci szerződéssel, nettó 23,95 Ft/kwh árral, 

melyhez jönnek még a rendszerhasználati díjelemek, melyek folyamatosan nőttek. 

A földgázenergia tekintetében 2023. 10. 01-ig tartó szabadpiaci szerződés van érvényben, kedvező, nettó 3,197 

Ft/MJ díjért, melyhez jönnek még a rendszerhasználati díjelemek, melyek folyamatosan nőttek.  

Megtakarítási javaslat: A főzőkonyha szellőzőrendszerének csökkentett használata, igény szerint. Az épület 

felső szintjének fűtési időszakra történő lezárása, temperálása 15-16 C fokon. Használaton kívüli időszakban a 

teljes épület 15-16 C fokos temperálása, intenzív időszakban a csoportokban 23-24 C, egyéb helyiségek, ahol a 

gyermekek időszakosan tartózkodnak 21-22 C. 

A megtakarítás mértéke: villamos áram 8 %, földgáz 10 %. 

 

Tornacsarnok:  

 

Villamos energia tekintetében határozatlan időre rendelkezünk egyetemes szolgáltatási szerződéssel A1-es 

díjszabással, ami a vonatkozó jogszabályok szerint 4606 kWh/év fogyasztásig nettó 46,53 Ft/kWh, 4606 kWh/év 

fogyasztás felett nettó 106,17 Ft/kWh, melyhez jönnek még a rendszerhasználati díjelemek, melyek 

folyamatosan nőttek. 

A földgázenergia tekintetében 2022. 12. 31-ig tartó végső menedékes szerződés van érvényben, nettó 13,71 

Ft/MJ díjért. Új szerződés kötése folyamatban van. 

Megtakarítási javaslat: A küzdőtér hőmérsékletének csökkentése, 13-15 C fokra (1 C >2-3%) használat idején, 

azon kívül 10-12 C. Az öltözők 20 C használat idején. Használati időn kívül 15-16 C. A használati melegvíz 

korlátozása. Tartós leállás esetén a temperálási hőmérséklet alacsonyabb is lehet, 8-10 C.  

A megtakarítás mértéke: 10 %. 

 

Közvilágítás: 

 

A feladat kötelezően biztosítandó feladata az önkormányzatoknak, melyre állami normatívát is kapnak. A 

Kormány veszélyhelyzeti rendelkezései értelmében a közvilágítás szabályozásáról az önkormányzatok 

dönthetnek, részleges, teljes lekapcsolása is lehetséges. Álláspontom szerint a közvilágítás csökkentése, 

lekapcsolása közbiztonsági és közlekedésbiztonsági aggályokat felvet. A közvilágítás költségeinek csökkentésére 

a korábbi egyeztetésünkre hivatkozva, a teljes rendszer Led technológiára történő átállása nyújthat lehetőséget. A 

rendszer teljes cseréjére a jelenlegi üzemeltetőnk, a Fénysport Lux Kft. adott ajánlatot, mely értelmében a teljes 

rendszer, 263 db lámpatest cseréje történne meg, 10-20 %-os fényerő növekedés mellett, 56 %-os megtakarítást 

eredményezve. A beruházás bruttó 23.829.945 Ft az ajánlat alapján. Felajánlott finanszírozási koncepciót is, 

mely értelmében a rendszert műszaki átadás + 4 év alatt kellene kifizetni. A beruházás várható megtérülése 4,5 

év, várható befejezés 2023. I. félév. 
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Kedves Dunaalmásiak!  

Önkormányzatunk az elmúlt évben is ésszerű és átgondolt gazdálkodást folytatott, szem előtt tartva a biztos 

működéshez szükséges feltételek megteremtését. Fejlesztéseinket az erőforrásaink és pénzügyi lehetőségeink 

adta keretek között végezzük, figyelemmel a lakosság szükséges igényeinek biztosítására.  

Költségvetésünk stabil lábakon állt, kifizetetlen számláink nem voltak. 

A 2023-as évben folytatjuk a fenti irányvonalak mellett a munkát, melyekről a következő Dunaalmási híradóban 

tájékoztatást adok. 

Köszönöm a megtisztelő figyelmet! 

Szívügyünk DUNAALMÁS! 

 Makay Tibor 

                            polgármester 

 

Kirendeltség-vezető bemutatkozása 

Cseszneki Ágnes vagyok, három gyermek édesanyja. Bakonyszombathelyről származom, jelenleg Bajon élek 

családommal. 

2002-ben közgazdász diplomát szereztem, majd másoddiplomás képzés keretében 2007-ben igazgatásszervező 

szakon diplomáztam. 

2002. decemberétől Ászár Község Önkormányzatánál eltöltött tíz év alatt igazgatási, szervezési, adóügyi, 

személyügyi ügyintézőként illetve anyakönyvvezetőként dolgoztam. A járási hivatalok megalakulása folytán a 

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Kisbéri Járási Hivatalához kerültem és ott hatósági ügyintézői 

feladatokat láttam el 2013. január 1-jétől. 

2013. decemberétől pedig a Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal Tatabányai Járási Hivatalánál 

helyezkedtem el szintén hatósági szakügyintézői munkakörben. 

2023. január 23. napja óta a Tatai Közös Önkormányzati Hivatal Dunaalmási Kirendeltségének vezetőjeként 

dolgozom. A 20 évnyi közszolgálati munkám során megszerzett tudásommal, tapasztalatommal szeretném 

segíteni a hivatal és az önkormányzat munkáját. 

Cseszneki Ágnes  

Kirendeltség-vezető 

Dunaalmás Község Önkormányzata 
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A Kék Duna Óvoda rövid bemutatása egy kolléganő szemszögéből 

Hubikné Szöllősy Judit vagyok, 2022. december 1-jén csatlakoztam a dunaalmási Kék Duna Óvodához, 

pedagógiai asszisztensként dolgozva segítem az óvónők munkáját, ezúton is köszönöm a lehetőséget. Mind a 

kollégák, mind a kisgyermekek kedvesen, szívélyesen fogadtak, könnyű volt beilleszkednem. Nagy boldogság 

számomra, hogy egy ilyen kis szerető, vidám, összetartó közösség tagja lehetek.  Megtapasztalhattam, hogy 

gyermekekkel lenni, gyermekekért dolgozni nagyon jó! Öröm látni reggel az óvodába érkező kisgyermekek 

arcát, akik vidáman jönnek nap, mint nap,s örömmel köszöntik kis óvodástársaikat, valamint az őket nagy-nagy 

szeretettel fogadó felnőtteket egyaránt. A kicsik szüleiktől elbúcsúznak egy-egy öleléssel, puszival, és már 

sietnek is a csoportban boldogan játszó kis társaikhoz. Az óvoda dolgozói a nevelési év során sok-sok 

programmal készülnek a gyermekeknek és családjaiknak. Tapasztalataim és a kollégák elmondottai alapján 

tudom, hogy szervez az óvoda kifejezetten családdal közös eseményeket, melyek a szülő-pedagógus-gyermek 

jó kapcsolatát hivatottak elmélyíteni. Ilyen például ősszel a Tökös nap és tökfaragó verseny, a családi 

Halloween, a Márton napi lámpás felvonulás és táncház(a Művelődési házzal közös szervezésben),vagy télen a 

karácsonyi barkácsdélután, és az Adventi gyertyagyújtás a faluban. De számos program szól csak a 

gyermekekről, gyermekeknek: mint a Szüret, a Zenei világnap, vagy a leginkább várt Mikulás ünnepe, de egy-

egy színházi előadással is igyekeznek kedveskedni a kis óvodásoknak. Fontosnak tartják a karitatív 

tevékenységeket is, így például az Állatok világnapján gyűjtést szerveztek menhelyen élő állatok számára, de a 

Sulizsák akciót is népszerűsíti az óvoda évek óta.  A II. félévre is számos programmal készülünk közösen: a 

Farsangi mulatságot követi egy családi, télűző Kiszézés táncházzal, aztán március 15-ére készülünk az 

ovisokkal, majd Húsvétra, Anyák napjára és a Ballagásra, csak hogy a legjelentősebb eseményeket felsoroljam. 

Valamint egy szuper gyermekhétre is számíthatnak a gyerekek. Hétköznap, ha az időjárás is engedi, szívesen 

vagyunk a gyermekekkel a szabadlevegőn, az óvoda udvarán, ahol önfeledten játszhatnak, szaladgálhatnak és 

használhatják a kültéri játékokat, melyeket mindannyian nagyon szeretnek. Ünnepekre, jeles eseményekre is 

előadásokkal készülnek a gyerekek az óvodapedagógusokkal, de a mindennapokban is verseket, mondókákat, 

énekeket tanulnak, különböző alkotásokat készítenek, festéssel, ragasztással, színezéssel, melyeket délután 

boldogan mutatnak meg az értük érkező szüleiknek, nagyszüleiknek is, akik nagyon büszkén nézik az elkészült 

műveket.Ezeket a boldog pillanatokat, sok - sok gyermekektől hallott jó élményt, és az elkészült remekműveket 

látva, a szülők is megnyugodva hagyják reggelente gyermekeiket az oviban. Amíg Ők dolgoznak, helytállnak 

munkahelyükön a hétköznapokban,csemetéjüket napközben nyugodt, derűs, biztonságot nyújtó környezet veszi 

körül.  Mindezeket látva, hallva, tapasztalva azt gondolom, sokak nevében mondhatom, hogy a dunaalmási Kék 

Duna Óvodába jó járni, jó lenni!                                                              Hubikné Szöllősy Judit 
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Amennyiben szimpatikussá vált óvodánk Önszámára, és gyermeke szeptembertől 

óvodakötelessé válik, 

SZERETETTEL VÁRJUK NYÍLT NAPUNKON: 

2023. április 04. 10-11:30 
 

Óvodai beiratkozás a 2023/2024-es nevelési évre 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. (1) bekezdése szerint az 

óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény. A nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 12.§-a alapján az óvodai nevelés a gyermek neveléséhez szükséges, a teljes 

óvodai életet magában foglaló foglalkozások keretében folyik. 

Az Nkt. 8.§ (1) bekezdése szerint az óvodába a gyermek harmadik életévének betöltése után vehető fel. Az 

óvoda felveheti azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, 

hogy minden, a felvételi körzetben lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és 

annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét 

bármikor kérheti. A jelentkező gyermekek felvétele az óvodai nevelési évben — a férőhelyek függvényében — 

folyamatosan történik. 

Az Nkt. 8.§ (2) bekezdése kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a 

harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz 

részt.    

A szülő — tárgyév április 15. napjáig benyújtott — kérelme alapján, a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, 

annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, különös méltánylást 

érdemlő esetben, újabb kérelem alapján, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek az 

ötödik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv felmentheti az óvodai foglalkozáson való 

részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja. Ha az eljárásban szakértőt kell 

meghallgatni, csak az óvodavezető vagy a védőnő, továbbá tartós gyógykezelés alatt álló gyermek esetében az 

Eütv. 89.§-a szerint általános járóbeteg-szakellátásban, vagy az Eütv. 91.§-a szerinti általános fekvőbeteg-

szakellátásban részt vevő szakorvos rendelhető ki. 
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Az Nkt. 49.§ (1) bekezdése szerint az óvodai felvétel, átvétel, jelentkezés alapján történik. A gyermek az 

óvodával jogviszonyban áll. (3) bekezdése szerint a települési önkormányzat közzéteszi az óvodai felvételi 

körzetét, valamint az óvoda nyitva tartásának rendjét. Az óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki 

életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik. (3a) bekezdés szerint az óvodai jogviszony a beíratás napján jön 

létre. A gyermek az óvodai jogviszonyon alapuló jogait a beíratás napjától kezdve gyakorolhatja. Jogszabály, 

továbbá az óvoda házirendje egyes jogok gyakorlását az első nevelési év megkezdéséhez kötheti. 

BEIRATKOZÁS IDŐPONTJA: 2023. április 19-21. 

10
00

-16
00 

óráig. 

Ezeken a napokon kell beíratni azokat a gyermekeket, akik 2023. augusztus 31-ig betöltik legalább a 3. 

életévüket, és óvodai jogviszonnyal még nem rendelkeznek. 

A 2012. évi II. törvény a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási 

rendszerről szóló 247. § (I) bekezdése értelmében az a szülő vagy törvényes képviselő, aki a szülői felügyelete 

vagy gyámsága alatt álló gyermeket a kellő időben az óvodába nem íratja be, szabálysértést követ el. 

A jogszabályi rendelkezések alapján 2020. január 1-től az Oktatási Hivatal kötelezettsége az óvodaköteles, 

tanköteles gyermekek nyilvántartása, ezért az óvodai nevelésben való részvételre kötelezett gyermek szülője, 

amennyiben gyermeke az óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles azt az Oktatási Hivatal felé 

bejelenteni.  

A bejelentő űrlap az Oktatási Hivatal online felületén elérhető. Az űrlap online felületen való kitöltése még nem 

minősül a kérelem benyújtásának, a kinyomtatott kérelmet aláírva kell a hivatal címére megküldeni.  

Tájékoztatjuk továbbá a tisztelt szülőket, hogy intézményünkben az integrált óvodai nevelés a sajátos nevelési 

igényű gyermekek számára biztosított, (az enyhe mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy 

beszédfogyatékosságból, autizmus spektrum zavarból, illetve egyéb pszichés fejlődési zavarból fakadó) a 

gyermek óvodai nevelésétoktatását a sajátos nevelési igényt megállapító szakértői véleményben foglaltak 

alapján. 
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Az óvodai jelentkezéshez szükséges okmányok a következők 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendeletnek 

megfelelően: 

1. a szülő személyi azonosítóját és lakcímét igazoló hatósági igazolvány 

2. a gyermek születési anyakönyvi kivonata, vagy a gyermek személyi azonosítóját és a lakcímét 

igazoló hatósági igazolvány 

3. a gyermek TAJ kártyája 

4. nem magyar állampolgárság esetén, az ország területén való tartózkodás jogcímét igazoló okirat 

(Nkt. 92.§), 

5. a gyermek sajátos nevelési igényét, hátrányos helyzetét igazoló dokumentum (orvosi igazolás, 

szakértői vélemény, gyermekvédelmi kedvezményről szóló határozat stb.). 

Az óvoda adatvédelemmel és adatkezeléssel kapcsolatos szabályzata a Szervezeti és működési szabályzatban 

található. A gyermek felvételéről az óvodavezető dönt. 

Az óvodai felvétel tárgyában hozott döntés közlésének határnapja: 2023. május 22. 

Az óvodavezető írásbeli döntése ellen a szülői felügyeleti jogot gyakorló szülő, a közléstől számított tizenöt 

napon belül, illetékmentes fellebbezési kérelmet nyújthat be a fenntartóhoz (önkormányzati fenntartású óvodák 

esetében a jegyzőhöz) címezve az óvoda vezetőjénél. A fenntartó jár el, és hoz másodfokú döntést. További 

tájékoztatást a kekduna.ovoda@gmail.com email-címen, illetve a +3630/453-3594-es 

telefonszámon kérhetnek                                                                                

Auer-Zettis Bianka Bernadett óvodavezető 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CSOKONAI MŰVELŐDÉSI HÁZ tervezett programjai 

2023.március 2.-3. „A Szovjet Hadsereg Egyszerű Katonái „c. kiállítás 

2023.március 10. Nőnapi Bál a Dunaalmás Barátainak Köre Egyesület szervezésében 

2023.március 13. Földes László –Hobo: Hármasoltár . Az előadás a Déryné Program hozzájárulásával 

valósul meg. 

2023.március 14. Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc ünnepi megemlékezése 

2023.március 23. Dunamente Ökocentrum - Megyünk Hozzátok! - élményóra a Dunaalmási Csokonai Általános 

Iskola diákjai számára 

2023.04.09.” Várjuk együtt a nyuszit!” –Húsvétra hangoló családi nap 

2023.04.15. Jótékonysági Bál az Egészségforrás Tornacsarnokban  

 

 

mailto:kekduna.ovoda@gmail.com
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L O M T A L A N Í T Á S I  F E L H Í V Á S  

 

 

LOMTALANÍTÁS 

 

Értesítjük Dunaalmás Tisztelt lakosságát, hogy az NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit 

Kft a továbbiakban a lomtalanítási tevékenységet HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS   formájában 

végzi Dunaalmás településen az érvényes hulladékszállítási szerződéssel rendelkező lakossági ügyfelek 

részére. 

 

A házhoz menő lomtalanítás előzetes időpontfoglalást követően kérhető a 34/801-040-es 

telefonszámon, vagy az ugyfelszolgalat.vertesvideke@nhsz.hu e-mail címen. 

A bejelentéshez szükséges adatok: 

- név, cím 

- elérhetőség (telefonszám) 

 

Az adott évben ki nem használt alkalmak száma a következő évbe nem vihető át. 

Lomtalanításba tartozó anyagok:  a háztartásokban képződött, de a rendszeres hulladékszállításra 

használatos gyűjtőedényekben el nem helyezhető feleslegessé vált hulladék (pl. bútor, szőnyeg). A kis 

darabos lomhulladékokat a szétszóródás megakadályozása érdekében kérjük bezsákolni. Ingatlanonként 

maximum 2 m
3
 lom helyezhető ki. 

Nem tartozik a lomtalanítás anyagai közé: veszélyes hulladék (pl. akkumulátor, üveggyapot, festék, 

hígító), elektronikai hulladék (pl. TV, hűtő, mosógép), gumiabroncs, építési-bontási törmelék, 

zöldhulladék, kommunális hulladék, szelektív hulladék, kézi erővel nem rakodható túlsúlyos, túlméretes 

lomhulladék. 

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy az elszállítandó lomot az ügyfélszolgálatunkkal leegyeztetett gyűjtés 

napján legkésőbb reggel 6 óráig helyezzék el az ingatlanok elé oly módon, hogy az tehergépjárművel 

megközelíthető legyen, és gyalogos, valamint járműforgalmat ne akadályozzon. 

 

További információkkal ügyfélszolgálatunk az ugyfelszolgalat.vertesvideke@nhsz.hu e-mail címen, a 

34/801-040-es telefonszámon, valamint a Tatabánya, Erdész utca E. ügyfélszolgálati irodánkban 

személyesen áll rendelkezésére. 

 

Segítő közreműködésüket előre is kérjük és köszönjük. 

Tatabánya, 2023. február  

NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. 

mailto:ugyfelszolgalat.vertesvideke@nhsz.hu
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Hulladékudvar 

   Hulladék fajtája Elhelyezhető mennyiség 

Műanyag, Papír, Üveg, Fém, Textil csomagolási hulladékok Korlátlan 

Inert (építési és bontási) hulladék Ingatlanonként évente 3 m3 

Lom hulladék Ingatlanonként évente 3 m3 

Személygépjármű gumiabroncsa Ingatlanonként évente 8 db 

Veszélyes hulladék (festék, lakk, motorolaj, akkumulátorok, elemek) Ingatlanonként évente 5 kg 

Elektronikai hulladék Ingatlanonként évente 100 kg 

Zöldhulladék  (Nyergesújfalun nincs lehetőség az átvételre) Évente legfeljebb 3 m3 

 Az elhelyezéshez lakcím igazoló kártya és személyigazolvány felmutatása szükséges! 

 

 Kifogásolt hulladékok amiknek átvétele megtagadásra kerül: 

 azbeszt tartalmú építőanyagok (pala) 

 autóbontásból származó hulladékok 

 pirotechnikai eszközök 

 savak, lúgok, vegyszerek 

 gyógyszerek 

 kátrány tartalmú építőanyagok 

          Zöldhulladék átadása kötegelt formában lehetséges. 

Hulladékudvarok címe, nyitva tartása:lőtt tájékozódjon a nyitva tartás rendjéről, melyet lentebb  

Tatabánya, a Regionális Hulladékkezelő Központ mellett található Dubnik-völgyi Lakossági 

hulladékudvarunk esetén: 

 Keddtől - Péntekig 10:00-18:00 és Szombat 8:00-15:00-ig 

 Hétfő, Vasárnap és Ünnepnapokon zárva. 

Tatabánya, Búzavirág úti Lakossági hulladékudvar esetén: 

 Keddtől - Péntekig 10:00-18:00 és Szombat 8:00-15:00-ig 

 Hétfő, Vasárnap és Ünnepnapokon zárva. 

 a hulladékudvarban csak „kis” méretű elektronikai hulladék leadása lehetséges (pirító, mikró, 

porszívó, hajszárító stb.) 

Nyergesújfalui Lakossági hulladékudvarunk esetén: 

 Szerda 10:00-18:00 

 Szombat 8:00-15:00 

 Hétfő, Kedd, Csütörtök, Péntek, Vasárnap és Ünnepnapokon zárva. 

http://vvhulladekkezelo.hu/tartalmak/hulladekudvar/
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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. 

 

 

 

 

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 

Dunaalmás Község Önkormányzata
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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) 450-012/6. mellék 

 

Kun Lajos Zoltán 

Alpolgármester 

E-mail: 

alpolgarmester.dunaalmas@gmail.com 

Tel: 06-30/509-5883 

 

Cseszneki Ágnes 

Kirendeltség-vezető 

E-mail: jegyző@dunaalmas.hu 

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 
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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 

Tel.:34/450-043 

 

A Posta dolgozó ezúton kérik a Tisztelt 

Lakosságot, hogy csengőket és házszámokat 

kihelyezni szíveskedjenek. 

Kézbesítőink biztonsága érdekében kérjük a 

postaládáktól a kutyákat megfelelő 

távolságra tartani. Köszönjük az 

együttműködésüket! 

 

 

 

Levendula Abc nyitvatartás: 

 

Tel.: 0630/7982983 

Hétfőtől –péntekig                  06
00

-17
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
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ADÓVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Adózók! 

 

Tájékoztatom a tisztelt adózókat, hogy 2023. január 1-jén hatályba lépett Dunaalmás Község 

Önkormányzata Képviselő Testületének a helyi adókról szóló 8/2022. (XI. 30.) rendelete. 

A Rendelet megtekinthető Dunaalmás Község hivatalos honlapján: www.dunaalmas.hu. 

 

Ennek értelmében: 

Magánszemélyek kommunális adója: 8.000,- /év/ adótárgy 

Építményadó: 600,- /m
2
 

Telekadó: 40,- /m
2
/év, 

külterületen fekvő telek esetében 20,-/m
2
/év 

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 

műszaki és adóigazgatási ügyintéző 

 

 

 

2023.évi hulladékgyűjtés időpontjai 

 

 

 

Hulladék 

típusa 

Márc. Ápr. Máj. Júni. Júli. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. 

Szelektív 1 19 24 14 19 2 27 25 15 13 

Zöld 22 12,26 3,17 7,21 12,26 9,23 6,20 4,18 8,22 - 

http://www.dunaalmas.hu/
mailto:ado.dunaalmas@gmail.com
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Tisztelt  Dunaalmásiak! 

A kerti hulladékok égetése megengedett. 

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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Sovány malac vágta 2022. 
Ezen a Szilveszteren sem maradt el, és 10. alkalommal került megszervezésre a Dunaalmási 

Sovány Malac Vágta.  

A helyszín ismét az Öregmalom 

Pagony volt. Itt gyülekezett a futni, a 

kikapcsolódni vágyó, az Ó év 

búcsúztatók apraja és nagyja.  

Mintegy 130 fő jelent meg, és 80-an 

futottak a kisebb és nagyobb 

körökben. Nyolc korcsoportba 

soroltuk a jelentkezőket. A 

legfiatalabb „versenyző” Domján 

Viktor alig két éves, a legidősebb - 

Gönczöl Gyuri bácsi - pontosan 78 

éves volt. 11 órakor Dunaalmás 

polgármestere, Makay Tibor nyitotta meg a 10. Sovány Malac Vágtát. Méltatva a szervezőket, és 

elsősorban a résztvevőket. Azt hiszem név szerint is megérdemlik a méltatást azok, akik az egyes 

kategóriák helyezettjei lettek: Csórik Ábel, Nagy Tamás, Kapu Kolen, Kertész Kilián, Domján 

Flóra, Sódi Ádám, Baráth Bertalan, Gölöncsér Zsanett, Tar Alina, Baráth Barna, Kapu Kiara, 

Varga Nándor, Bocsi Ramóna, Szél Zsolt, Belső Máté, Kovács Sándor, Baráth Tibor, Radványi 

Antal, Lakatos Gábor, alias Csiga, id. Csórik János, Barsi László.  

Négy családot is szeretnék név szerint is megemlíteni, hiszen ők nagyszerűen mozgósították a 

tagjaikat. A Czérna és a Domján családból heten, heten, a Csórik és Baráth családból négyen, 

négyen jelentek meg. A szervezők, az Öregmalom Csapata, Tar Szilárd, Vas Anci és 

Gölöncsérné Uttó Zsuzsa az ó év búcsúztatási hangulatot emelendő, zenével, forralt borral, 

meleg teával, pálinkával, édességgel kínálták a résztvevőket. A helyezettek pezsgőt vihettek 

haza. A gyerekek kisebb ajándékokkal, hangulatos szilveszteri bohóságokkal, álarcokkal, 

trombitákkal színesítették és hangosították a napot. Kitűnő volt a hangulat!  

A 2022. év nem volt könnyű. Az egyéni, családi és nemzeti nehézségek sora borzolta napjainkat. 

De ezen a néhány órás közösségi összejövetelen - mi dunaalmásiak - megmutattuk, hogy bízunk 

a jobbra fordulás reményében. Így legyen!  

 

Sakkverseny az Öregmalomban 2023. január 7-én  

 
2022. szeptemberében újra szerveztük a dunaalmási gyerekek sakkozását.  

Örömömre nagy volt az érdeklődés. S a kb. 20 jelentkezőből 15-en meg is maradtak az év 

végéig. A sakk edzésekre – csütörtökön  ként - az iskolában kerül sor. Néhány alkalommal - 

pénteken délutánonként – a Öregmalomba hívtam e a gyerekeket, hogy minél több versenyrutint 

szerezhessenek. Az iskolai edzéseket dr. Jakabó Judit sakk edző vezeti. Jól felépített edzés 

módszerével szépen haladnak, fejlődnek a sakk elméletében a gyerekek. A téli iskolai szünet 

végére, január 7-re, egy kis versenyt szerveztem, ahova ÉLŐ ponttal nem rendelkező – azaz 

viszonylag kezdő - 15 év alatti sakkozókat hívtam. 26-an jelentek meg. S közülük 11-en 

dunaalmásiak voltak. A többiek vármegyénk különböző iskoláiból érkeztek. A verseny bírói 

feladatot László Imre, vármegyénk sakk szövetségének az elnöke vállalta. A dunaalmási 

gyerekek közül ki kell emelnem Hajcsár Kingát, Pauliscsák Dávidot és Becsei Zsombort. Az 

alsósok közül pedig Boros Patrik, Petrovics Léna szerepelt nagyon jól. A többiek is helytálltak és 

rutint szereztek a következő versenyekre, amelyek közül a legfontosabb – a februárban kezdődő 

- az országos diák sakk olimpia selejtezője.  

 

Vidovszky Ferenc a  dunaalmási Öregmalom Sakk-kör vezetője 
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