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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

Tisztelt Lakosság! 

Az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. 

törvény (a továbbiakban: Élv.) 17. § (4) 

bekezdése értelmében a földhasználó 

köteles az ingatlanon a parlagfű 

virágbimbójának kialakulását 

megakadályozni, és ezt követően ezt az 

állapotot a vegetációs időszak végéig 

folyamatosan fenntartani. 
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Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 

rend:    

 
Hétfő:            08

00
-16

00 

Szerda:          08
00

-17
00

 

Péntek:          08
00

-12
00 

 

Elérhetőségek: 
 

Kun Lajos Zoltán 

Alpolgármester 

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 
 

Vas- Kovács Szabina  

Gazdálkodási ügyintéző 

E-mail:gazdalkodas.dunaalmas@gmail. 

com  Tel: 30/453-3584 

 

 

 

 

Mikéné Jónás Erika 

 Szociális ügyintéző, 

anyakönyvvezető 

E-mail:szocial.dunaalmas@gmail.com 

Tel: (34) 450-012/1. mellék 
 

Paréj Diána Pénzügyi és titkársági 

ügyintéző, pénztár 

E-mail: penzugy.dunaalmas@gmail.com 

Tel: (34) 450-012/3. és 7. mellék 
 

 

Dunárné Németh Renáta  

Műszaki és Adóügyi ügyintéző 

E-mail:ado.dunaalmas@gmail.com 

Tel: 30/504-6628 
 

Kószás Szilvia 

Ebédbefizetés 

Tel: 30/509-5881

 

Ügysegédi fogadóóra kedd: 10
30

-11
30

 a Polgármesteri Hivatalban. 

 

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:    Borbélyné Gál Gabriella Védőnő 

 

Csak előzetes egyeztetés során időpontra érkezőket fogad. 

A rendelőben a szájmaszk használata kötelező! 

 

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

 

 

Fogászati rendelő: 

 

Dr. Bikfalvi István fogszakorvos 

 

Kedd                                     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 , péntek: 08
30

-13
45 

 Tel.: 34/451-722 

 
Kedves Betegeink! 

Gyógyszertàrunk az ősz folyamàn új helyre - 

az orvosi rendelő udvaràban kialakított 

helyiségbe költözik. Az Önkormányzatokkal 

együttműködve azon dolgozunk ,hogy ez 

mielőbb zökkenőmentesen megvalósuljon 

Mindeközben személyi változásokra is 

szükség van.  

A költözés idejére kérjük szíves türelmüket és 

megértésüket, igyekszünk a betegellátást a 

jövőben is megfelelő színvonalon biztosítani. 

Tisztelettel,  Dr.Kecskeméti Otília 

 

Dunaalmási Posta nyitvatartás: 

 

Hétfő- péntek :  08
00

-12
00 

, 12
30

-15
00 

 

Pénzfelvétel, pénzkiadás , 

csekk feladás 14
30

-ig 

 

 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 –péntekig                  09
00

-17
00 

Szombat                                  09
00

-14
00 

Vasárnap                                 ZÁRVA 

 

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 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 

Július Augusztus Szeptember Október November December 

Szelektív 14 11 15 13 17 15 

Zöld 7,  21 4,  18 8,   22 6,  20 10,  24  

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

A kerti hulladékok égetése 2022. május 1-jétől TILOS!!! 

Kerti hulladéknak tekinthető fű, falomb, kaszálék, nyesedék, 

gyökérmaradvány, szár, levél, és egyéb növényi maradvány.  
 

- Az élhetőbb Dunaalmásért szóló 14/2016. (IX.29.) önkormányzati rendeletben a 

képviselő-testület a közösségi együttélés alapvető szabályként meghatározta, hogy 

robbanómotoros fűnyíró, robbanómotoros fűrész, kerti traktor, rotációs kapa, 

motoros permetező és ipari- vagy barkácsgép Dunaalmás belterületén hétköznap 7 

óra és 20 óra, szombat 8 óra és 17 óra közötti időszakon kívüli időszakban és 

vasárnap, illetve ünnepnapokon nem használható.  

A rendelet értelmében, aki az engedélyezett időszakon kívül a fenti eszközöket használja, 

az a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, ami 150.000 Ft 

közigazgatási bírsággal sújtható!  

- Az ingatlanok tisztántartásáról szóló 7/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet értelmében 

az ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója köteles gondoskodni: 

a) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában három méter széles területsáv, vagy 

ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, és  

 

b) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz melletti nyílt árok, járda hiányában az ingatlana előtti 

nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, 

 

c) tulajdonában, vagy használatában lévő ingatlanról közterületre kihajló, valamint az 

ingatlana előtt, mögött, illetve saroktelek esetében az oldalirányban elhelyezkedő közterületen 

lévő növények közlekedést akadályozó gallyazásáról, 

 

d) az ingatlannak a tisztán tartásáról és gyommentesítéséről, ingatlanán lom, 

környezetszennyező anyag tárolásának megszüntetéséről, az ingatlanán keletkező hulladék 

saját gyűjtőedényében történő elhelyezéséről, annak elszállításáról, porlékony anyagok 

letakarásáról oly módon, hogy másoknak zavaró port ne okozzon, 

 

e) a szórakozóhelye, vendéglátóhelye, üzlete elé hulladékgyűjtő edény elhelyezéséről és a 

hulladék rendszeres elszállításáról, az üzlet előtti járdaszakasz tisztántartásáról. 

E rendelet alkalmazásában tisztán tartás a d) pont esetében az ingatlanon található növényzet 

rendszeres nyírása, az a), b) és e) pont esetében a hó- és síkosság mentesítés, gyommentesítés, 

a zöldterület rendszeres nyírása.  

A rendeletben meghatározott magatartások közösségi együttélés alapvető szabályainak 

minősülnek, melynek megszegése esetén százötvenezer forintig terjedő közigazgatási 

bírság szabható ki. 

 

         Dunaalmás Község Önkormányzata 

 

 

 

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy amennyiben valaki a rendelettel nem 

összeegyeztethető magatartást tanúsít, úgy a Neszmélyi Polgárőr Egyesületet értesítheti. 

NESZMÉLYI POLGÁRŐR EGYESÜLET ÜGYELETI SZOLGÁLATA 

Elérhetőség: +3670/ 539-23-22  ,  e-mail: neszmelyipe@gmail.com
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Kedves Helybéliek! 

Megtisztelő felkérést kaptam, hogy néhány mondattal bemutathassam magam. 

Auer-Zettis Bianka vagyok, és július elsejétől én látom el a Kék Duna Óvoda vezetői 

feladatait. 

Tatabányán születtem, de Tatán élek a férjemmel 5.éve. Dunaalmás mindig kedves volt 

számomra, hiszen gyermekként sokat jártunk a Duna partjára „kacsázni”, kirándulni, később 

pedig a sport szeretetének köszönhetően sokat kerékpároztunk erre felé. Bár akkor még nem 

volt ilyen jó kerékpárút, mint a mostani! 

Tanulmányaimat a Soproni Egyetemen kezdtem, ahol óvodapedagógusi szakon főiskolai 

diplomát szereztem, majd elvégeztem a Rekreációs- és gyógyúszás oktató felsőfokúokleveles 

képzést. Tanulmányaim alatt 5 évig gyermekek úszásoktatásával foglalkoztam Sopronban. Ez 

idő alatt kedvet kaptam és a Pedagógia Tanár, Játék- és Szabadidőszervező tanári 

mesterszakot is megcsináltam. Közben hazaköltöztem és elkezdtem óvodában dolgozni. A 

tanulmányaimat 2019 őszén folytattam a Budapesti Műszaki Egyetemen a Közoktatás vezetői 

szakkal. Számomra a tanulás nagyon fontos, híve vagyok a „life longlearningnek”, az 

élethosszig tartó tanulásnak. Jelenleg a Diabmentor képzést csinálom, hogy az óvodában a 

diabétesszel küzdő gyermekek ellátása is biztosítva lehessen. 

Tudom, hogy az óvoda nehéz időszakon ment keresztül az utóbbi pár évben, de azon leszek 

minden tudásommal, hogy a Kék Duna Óvoda a gyermekek, a szülők és az ott dolgozók 

számára is nyugalmat, biztonságot, és sok örömet adjon! Egy olyan óvodánk legyen, ahova 

mindenki szívesen jön! 

 

Munkámat maximálisan támogatja Dunaalmás Község Önkormányzata, melyet ezúton is 

köszönök! 

A nyár folyamán új mosógépet kapott az óvoda, megtörtént a korszerű kazánok cseréje. 

Összefogással felújításra kerültek a kerti játékok, korlátok festése megtörtént , új 

kerékpártároló kihelyezésre került, a régi homokozó homokcseréje megtörtént. Ezen 

munkálatokban nagy segítség volt a szülők részvétele, melyet ezúton is köszönünk szépen! 

 

 

Bízom továbbra is abban, hogy az 

Önkormányzattal és a Szülői Közösséggel is a  

jövőben mindenben együtt tudunk működni! 

 

 

Auer-Zettis Bianka  

Óvodavezető 
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Szuper 3 hét gyerekekkel 

Júliusban 2 , augusztusban pedig 1 héten 

keresztül voltak velünk a gyermekek 

napközis táborunkban, melynek idén is a 

Tornacsarnok adott helyet . Igyekeztünk 

programokkal színesíteni ezen 

időszakokat. Szerencsére  sokan 

segítettek abban, hogy a gyerekek számára élményekkel töltsük fel a táboros napokat. 

Első héten vendégünk volt Maros Csenge, aki fogorvostan hallgatóként beszélt nekünk a 

helyes fogápolásról és ehhez kötődően az elfogyasztott ételek fontosságáról is. Meglepetéssel 

is készült , hiszen mindenki kapott egy fogkefét és személyre szólóan mutatta meg tükör előtt  

a helyes száj-és fogápolást . Elsétáltunk Neszmélyre, ahol Soltész Babett játékkal készült 

számunkra. Maros Noémi és Maros Géza jóvoltából fagyizhattak a gyerekek a visszaindulás 

előtt. Velünk tartott Borbélyné Gál Gabriella Védőnőnők, akivel az egészséges életmódról, 

táplálkozásról beszélgettünk. Szintén első héten eljött hozzánk Lévai István és felesége Brigi, 

akik a mézkészítés folyamatát mutatták be nekünk, majd az előadás végén  mézes kenyeret 

kóstolhattunk. Pénteki napon különleges társasjátékokat próbálhattak ki a gyerekek Kiss 

Gábor jóvoltából.  

Második héten ellátogatott hozzánk a Komáromi Tűzoltó Parancsnokság 4 munkatársa , akik 

bemutatták a tűzoltókocsi felszereléseit . Itt csatlakoztak kicsit hozzánk  a Kék Duna Óvoda 

ovisai. Horváth Ágota az NMI munkatársa elhozta idén is hozzánk a Hungarikum játszóházat. 

Egy délutáni torna erejéig ellátogatott hozzánk Csórikné Galambosi Anett, aki az emberi test 

izomzatáról mesélt, majd a gyerekek különböző gyakorlatokat sajátíthattak el . Baráthné Maár 

Anett többször is velünk tartott és segítségével  csapatjátékokat, sorversenyeket és 

kincskereső játékokat találtunk ki. Lesétáltunk Neszmélyre, ahol Mike Attila és az Almási 

Lángos támogatásával motorcsónakozhattunk.  Ezen a héten a gyerekek folyamatosan 

gyakoroltak a pénteki Tábor Faktor előadásra, melyet bemutattunk a szülőknek, 

nagyszülőknek. Az előadás előtt Gulyás Rita masszázzsal lazította el a fellépőinket. A műsor 

technikai segítéségét Kővári Tibortól kaptuk. 

Utolsó hetünket kosármeccsekkel kezdtük Erdélyi Ádám segítségével. Hétfő délutánt igen 

mozgalmas játékokkal zártuk, hiszen vendégeink voltak a tatai 722-es számú Eöveges József 

cserkészcsapat tagjai. Esélyegyenlőségi órák keretében eljött hozzánk Galambos Krisztián, 

aki látássérültként a mindennapok kihívásairól mesélt a gyerekeknek. Felsétáltunk 

Ádámmajorig a megunhatatlan számháborúra . Pénteki napon ismét velünk tartott Kiss Gábor  

különleges társasokkal. Mindhárom héten ellátogatott hozzánk Kovács Vera, aki modern 

táncos mozgással ismertette a gyerekeket.Minden egyes nap volt a kéréseknek megfelelően 

számháború az udvaron, néztünk ebéd után mesét, sokszor kerestünk együtt kincseket és 

kaptunk sok -sok vízibombát is. 
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Táborunk zárására különösen készült Mindenki. Szabadtéri mozivá varázsoltuk a Csokonai 

Általános Iskola udvarát. A parkolóőrök, a jegyárusok, limonádésok, büfések és jegyellenőrök 

egytől egyig gyerekek voltak. Így ők várták sok szeretettel a kedves érdeklődőket egy esti 

mozira.  

….és akkor a sok-sok KÖSZÖNET !!! Ezúton szeretném megköszönni a fent említett 

személyeknek, hogy idejüket ránk szánva mozgalmasabbá, élménydúsabbá tették ezt a három 

hetet számunkra! Szeretném megköszönni Baráthné Maár Anettnek, aki rengeteget segített , 

hogy ilyen szuperül érezzék magukat velünk a gyermekek. 

Nagyon köszönöm a szülőknek, nagyszülőknek a finomságokat, süteményeket , fagyikat stb,! 

Nagyon köszönöm a Szülőknek, akik idejüket szánták arra, hogy segítséget nyújtottak egy-

egy napot bevállalva a tábori létből, illetve, akik délutánonként is segítettek az 

utómunkálatokban. Köszönöm szépen Weimer Évának és Weimer Krisztinek, Ásoth 

Laurának, Kiss Gábornak,Gulyás Ritának, Horváth Ágotának, Puskás EleonóránakBazsó 

Juditnak és Borbélyné Gál Gabriellának! 

Megköszönöm Dunaalmás Község Önkormányzatának a támogatást, hiszen biztosították 

számunkra a helyszínt, a Tornacsarnok eszközeinek használatát és a segítők étkezését is 

támogatták!  

Köszönjük szépen a Magyar Vöröskereszt helyi szervezetének  az anyagi támogatást! 

Köszönjük szépen az Ételposta Bt-nek a sok finom ebédet és a rugalmas kiszállítást! 

Köszönjük szépen az Almási Csemegének az étkezés alapanyagainak beszerzését, 

előkészítését és kiszállítását! 

Köszönöm az Almási Lángos folyamatos támogatását! 

Köszönöm szépen a nálunk 50 órás közszolgálatot teljesítő diákoknak, Darázsi Málnának és 

Pócsmegyeri Petrának a segítséget! 

Köszönöm szépen Kőszegi Dórinak, településünk Családsegítőjének a segítséget! 

Köszönet Horváth Anikónak, Horváth Lackónak és Kecskeméti Józsefnek! 

Nagyon köszönöm az étkeztetésben és a gyermekfelügyeletben nyújtott segítséget Lévainé 

Hajninak, Lévai Editnek,  Fazekas Timinek, Fazekas Rékának, Fazekas Florencenak! 

Hálásan köszönöm , hogy végig velem voltak és támogatták segítségükkel a munkámat, 

köszönöm Kovács Biankának és Horváth Csengének!! 

Nélkülük, a támogatásuk nélkül ez a tábor ilyen  formában nem valósulhatott volna meg és 

ezért vagyok nagyon hálás Mindannyiuknak!  

Jövőre folyt.köv!!!                                                                                     Szabó-Takács Edit 
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H I R D E T M É N Y 

 

DUNAALMÁS KÖZSÉG HELYI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁGA 

KITŰZTE A HELYI POLGÁRMESTER IDŐKÖZI VÁLASZTÁSÁT 

 

A SZAVAZÁS IDŐPONTJA: 

2022. OKTÓBER 2. (VASÁRNAP) 

A SZAVAZÁS 6.00 ÓRÁTÓL 19.00 IG TART. 

 

A VÁLASZTÓPOLGÁROK A NÉVJEGYZÉKBE TÖRTÉNT FELVÉTELÜKRŐL 

2022. AUGUSZTUS 12-ÉIG KAPNAK ÉRTESÍTÉST A NEMZETI VÁLASZTÁSI 

IRODÁTÓL. 

AZ A VÁLASZTÓPOLGÁR, AKI NEM KAPOTT ÉRTESÍTŐT, VAGY AZ 

ÉRTESÍTŐJÉT ELVESZTETTE, A HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁTÓL KÉRHETI - A 

SZEMÉLYAZONOSSÁGA IGAZOLÁSÁT KÖVETŐEN - AZ ÉRTESÍTŐ PÓTLÁSÁT. 

 

AZ AJÁNLÁS: 

JELÖLTET AJÁNLANI AJÁNLÓ ÍVEN LEHET. 

A TELEPÜLÉSEN VÁLASZTÓJOGGAL RENDELKEZŐ VÁLASZTÓPOLGÁR 

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

EGY VÁLASZTÓPOLGÁR TÖBB JELÖLTET IS AJÁNLHAT. 

 

JELÖLÉS:  

AJÁNLÓÍVET A FÜGGETLEN JELÖLTKÉNT INDULNI SZÁNDÉKOZÓ 

VÁLASZTÓPOLGÁR, ILLETVE JELÖLŐ SZERVEZET A HELYI VÁLASZTÁSI 

IRODÁTÓL IGÉNYELHET 2022. JÚLIUS 19 – AUGUSZTUS 29-IG.  

A POLGÁRMESTERJELÖLT ÁLLÍTÁSÁHOZ SZÜKSÉGES AJÁNLÁSOK SZÁMA: 

2022. JÚLIUS 28-ÁN KERÜL MEGÁLLAPÍTÁSRA 
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AZ AJÁNLÓÍVEK LEADÁSI HATÁRIDEJE: 2022. AUGUSZTUS 29. 16.00 ÓRA.  

 

AZ AJÁNLÓÍVEKET A HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁNÁL KELL LEADNI. 

 

RÉSZLETES TÁJÉKOZTATÁSÉRT A TATAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 

DUNAALMÁSI KIRENDELTSÉGÉN (2545 DUNAALMÁS, ALMÁSI U. 32., TEL.: 

34/450-012) MŰKÖDŐ HELYI VÁLASZTÁSI IRODÁHOZ FORDULHAT. 

 

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA 

 

Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottsága - a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 132.§-a alapján – 2022.augusztus 29-i ülésén döntöttek a polgármester –

jelöltek nyilvántartásba vételéről.  

 

Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottság 

6/2022. (VIII.29.) HVB. határozata  

 

polgármester-jelölt nyilvántartásba vételéről Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottsága - 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132.§-a alapján – Dunaalmás 

községben a polgármester  

2022. október 2. napjára kitűzött időközi választásán 

 

Bátki Tamás polgármester-jelöltet 

független polgármester-jelöltjeként 

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 

 

Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottság 

7/2022. (VIII.29.) HVB. határozata 

polgármester-jelölt nyilvántartásba vételéről Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottsága - 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132.§-a alapján – Dunaalmás 

községben a polgármester  

2022. október 2. napjára kitűzött időközi választásán 

 

Lévai Péter polgármester-jelöltet 

független polgármester-jelöltjeként 

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 
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Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottság 

8/2022. (VIII.29.) HVB. határozata 

polgármester-jelölt nyilvántartásba vételéről Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottsága - 

a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 132.§-a alapján – Dunaalmás 

községben a polgármester  

2022. október 2. napjára kitűzött időközi választásán 

 

Makay Tibor polgármester-jelöltet 

független polgármester-jelöltjeként 

 

n y i l v á n t a r t á s b a   v e s z i. 

 

 

 

Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottság 

10/2022. (VIII.29.) HVB. határozata  

polgármester jelöltek szavazólapon lévő megjelenítésének sorrendjéről  

 

Dunaalmás Község Helyi Választási Bizottsága - a választási eljárásról szóló 2013. évi 

XXXVI. törvény 160.§-a alapján – Dunaalmás községben a polgármester 

2022. október 2. napjára kitűzött választásán a polgármester jelöltek szavazólapon lévő 

sorrendjét az alábbiak szerint állapítja meg: 

 

1. helyen:  Lévai Péter polgármester jelölt 

  független jelölt 

    

2. helyen:  Bátki Tamás polgármester jelölt 

  független jelölt 

   

3. helyen:  Makay Tibor polgármester jelölt 

  független jelölt 

    

 


