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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! 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hidegebb időjárási körülményekre a téli időszakban, illetve a 
jelenlegi járványügyi helyzetre való tekintettel a Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálat (KAB 
busz) működése 2021. december 1-től 2022. február 28-ig felfüggesztésre kerül. 
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Polgármesteri Hivatal ügyfélfogadási 
rend:    
 
Hétfő:            0800-1600 

Szerda:          0800-1700 
Péntek:          0800-1200 

 
Elérhetőségek: 
 
Ollé Árpád   
Polgármester 
E-mail: polgarmester@dunaalmas.hu 
Tel: 06-30/509-5883 
Tel: (34) 450-012/5. mellék 
 
Makay Tibor  
Kirendeltség-vezető 
E-mail: jegyzo@dunaalmas.hu 
Tel: 06-30/453-3426 
Tel: (34) 450-012/4. mellék 
 
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

 
 
Orvosi Rendelő: 
 

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

Tel.:  34/451-741 
Beutaló és receptírás kérése telefonon: 
Hétfő, kedd, szerda és péntek: 0800-0900 

Csütörtökön: 1300-1400  óra között. 
 

A rendelőben a szájmaszk használata kötelező! 
Türelmüket és megértésüket kérik, amennyiben telefonos megkeresés esetén várakozni kell. 

 
Oltási lehetőség az Orvosi Rendelőben is van, telefonos időpontegyeztetést követően. 

 
JELENTKEZÉS OLTÓPONTRA: www.eeszt.gov.hu oldalon 

 
A harmadkörös oltásokra is lehet itt regisztrálni.
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Védőnői Szolgálat:    Borbélyné Gál Gabriella Védőnő 
 
Csak előzetes egyeztetés során időpontra érkezőket fogad. 
 
Elérhetőség:     Tel.: +3630/224-8395     , e-mail: dunaalmasneszmely@gmail.com 

A rendelőben szájmaszk használata kötelező! 
 
Fogászati rendelő: 
 
Dr. Bikfalvi István fogszakorvos 
 
Hétfő                                     0800-1500 

Kedd                                     1400-1900 

Szerda                                   0800-1500 

Csütörtök                              0800-1500 

 

Bejelentkezés: +3630/6073278 
 
 
 
Gyógyszertár nyitvatartás: 
Hétfőtől - péntekig:    0745- 1245 

 

Február 1-jétől:!!!! 
Hétfő, kedd, szerda: 0830-1230 
Csütörtök , péntek: 0830-1345 
 
 Tel.: 34/451-722 
 
 
Dunaalmási Posta nyitvatartás: 
 
Hétfő- péntek :  0800-1200 , 1230-1500 

 
Pénzfelvétel, pénzkiadás , 
csekk feladás 1430-ig 
 
 Tel.:34/450-043 
 
 
A Posta dolgozói ezúton kérik a Tisztelt 
Lakosokat, hogy legyenek kedvesek 
postaládákat és házszámokat, valamint 
csengőket kihelyezni. 
 

 
Levendula Abc nyitvatartás: 
 
Tel.: 0630/7982983 
 
Hétfőtől –péntekig                  0600-1800 

Szombat                                  0600-1200 

Vasárnap                                 0700-1000 
 
 
Almási Csemege nyitvatartás:  
 
Tel.: 0670/7204703 
Hétfő                                       0530-1700 
Kedd- Péntek                          0530-1800 

Szombat                                  0600-1200 

Vasárnap                                 0700-1030 

 

 
Almási Kút  téli nyitvatartás:  
 
Hétfőtől –péntekig                  0500-1900 

Szombat                                  0600-1900 

Vasárnap                                 0700-1900 

 
 
Kósza Café Lottózó nyitvatartás: 
 
Hétfőtől –péntekig                  0900-1700 

Szombat                                  0900-1400 

Vasárnap                                 ZÁRVA 
 
Nemzeti Dohánybolt nyitvatartás:  
 
Hétfőtől – péntekig                 0600-1800 

Szombat                                  0600-1800 

Vasárnap                                 0900-1300
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ADÓVAL KAPCSOLATOS TÁJÉKOZTATÓ 

Tisztelt Adózók! 
Tájékoztatom a tisztelt adózókat, hogy Dunaalmás Község Önkormányzatának Képviselő 
Testülete a helyi adókról szóló 24/2012. (XI. 29.) rendeletében az idei évre sem változtatott az 
adómértékeken.  
A Rendelet megtekinthető Dunaalmás Község hivatalos honlapján: www.dunaalmas.hu. 
 
Ennek értelmében: 
Magánszemélyek kommunális adója: 8.000,- Ft /év/ adótárgy 
Építményadó: 600,- Ft /m2 
Telekadó: 40,- Ft /m2 
Helyi iparűzési adó: 

- állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adóalap 1,5 %-a. 
Az éves adót minden adónemben továbbra is két részletben: tárgyév március 16- ig, illetve 
szeptember 15- ig kell megfizetni. 
 
Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. tv. 2. melléklet II. A. 4. pontja értelmében az 
adózónak az építményadóról, a telekadóról és a magánszemélyek kommunális adójáról az 
adókötelezettség keletkezését, illetve változását követő tizenöt napon belül kell 
adatbejelentését teljesítenie. 
Tehát, ha valaki Dunaalmáson elad vagy vásárol ingatlant, az adásvételtől számított 15 napon 
belül köteles bejelenteni a változást. A bírságolás elkerülése érdekében kérem a fenti határidő 
pontos betartását! 
Kérdés esetén szívesen állok rendelkezésükre a 34/450-012 / 2- es melléken, vagy 
személyesen a 2545 Dunaalmás, Almási u. 32. sz. alatt a földszinti irodában, illetve e-mailben 
ado.dunaalmas@gmail.com elérhetőségen. 

 
Dunárné Németh Renáta

 
 

Lakossági tájékoztató 
 

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

 
BAZSIKA TRANS KFT 

Székhely: 
2800 Tatabánya, Bánhidai ltp. 104. fsz/2. 

Telefon:  06-20/964-1797, 06-20/357-4658 
 
 
 

NESZMÉLYI POLGÁRŐR EGYESÜLET ÜGYELETI SZOLGÁLATA 
Elérhetőség: +3670/ 539-23-22  ,  e-mail: neszmelyipe@gmail.com 
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Tisztelt Dunaalmásiak! 

A veszélyhelyzetet további fennállása miatt a kerti hulladékok égetése 

2021.szeptember 1-től engedélyezett. 

Kerti hulladéknak tekinthető fű, falomb, kaszálék, nyesedék, gyökérmaradvány, szár, levél, és 
egyéb növényi maradvány.  
 

- Az élhetőbb Dunaalmásért szóló 14/2016. (IX.29.) önkormányzati rendeletben a 
képviselő-testület a közösségi együttélés alapvető szabályként meghatározta, hogy 
robbanómotoros fűnyíró, robbanómotoros fűrész, kerti traktor, rotációs kapa, 
motoros permetező és ipari- vagy barkácsgép Dunaalmás belterületén hétköznap 7 
óra és 20 óra, szombat 8 óra és 17 óra közötti időszakon kívüli időszakban és 
vasárnap, illetve ünnepnapokon nem használható.  
A rendelet értelmében, aki az engedélyezett időszakon kívül a fenti eszközöket használja, 
az a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást követ el, ami 150.000 Ft 
közigazgatási bírsággal sújtható!  

- Az ingatlanok tisztántartásáról szóló 7/2017. (VI.30.) önkormányzati rendelet értelmében 
az ingatlan tulajdonosa, bérlője, használója köteles gondoskodni: 
a) az ingatlana előtti járdaszakasz, járda hiányában három méter széles területsáv, vagy 

ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartásáról, és  
 
b) az ingatlana előtt lévő járdaszakasz melletti nyílt árok, járda hiányában az ingatlana előtti 

nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartásáról, 
 
c) tulajdonában, vagy használatában lévő ingatlanról közterületre kihajló, valamint az 
ingatlana előtt, mögött, illetve saroktelek esetében az oldalirányban elhelyezkedő közterületen 
lévő növények közlekedést akadályozó gallyazásáról, 
 
d) az ingatlannak a tisztán tartásáról és gyommentesítéséről, ingatlanán lom, 
környezetszennyező anyag tárolásának megszüntetéséről, az ingatlanán keletkező hulladék 
saját gyűjtőedényében történő elhelyezéséről, annak elszállításáról, porlékony anyagok 
letakarásáról oly módon, hogy másoknak zavaró port ne okozzon, 
 
e) a szórakozóhelye, vendéglátóhelye, üzlete elé hulladékgyűjtő edény elhelyezéséről és a 

hulladék rendszeres elszállításáról, az üzlet előtti járdaszakasz tisztántartásáról. 
E rendelet alkalmazásában tisztán tartás a d) pont esetében az ingatlanon található növényzet 
rendszeres nyírása, az a), b) és e) pont esetében a hó- és síkosság mentesítés, gyommentesítés, 
a zöldterület rendszeres nyírása.  
A rendeletben meghatározott magatartások közösségi együttélés alapvető szabályainak 
minősülnek, melynek megszegése esetén százötvenezer forintig terjedő közigazgatási 
bírság szabható ki. 

 
Dunaalmás Község Önkormányzata 
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Dunaalmási Nyugdíjas Egyesület 

 Alig hagytuk magunk mögött 2020-at, már lassan itt 
az idei évnek is a vége. Tavaly a covid járvány miatt 
szinte nem is tudtunk találkozni. Az idei év úgy 
gondoltuk könnyebb lesz. Talán valóban könnyebb 
volt, hiszen a járvány igazából csak most ősszel 
kezdte nyújtogatni a karmait. Mondhatnánk 
szerencsére, de a szerencse mögött talán a rengeteg 
oltásnak is nagy szerepe volt. Járvány ide vagy oda, 
Egyesületünk elég mozgalmas évet tudhat maga 
mögött. Részt vettünk nemzeti ünnepeinken és a 
település egyéb rendezvényein. Kápolnásnyéken a 
„Közösségépítő Kultúránk” eseménysorozatán, Balatonszárszón a Nyugdíjas Ki-Mit-Tud 
rendezvényén.  Kirándultunk Hajósra, Hartára, Zebegénybe, Pannonhalmára. Annak ellenére, 
hogy a rendszeres kétheti találkozóink csak részben tudtak megvalósulni nem csak együtt 
maradtunk, de bővült is a tagság létszáma és már vannak jelentkezők, akik szeretnének 
tagjaink sorába lépni.  

Kedves eseményre is sor került novemberben. A Klub megalapítója, hiszen Egyesületként 
csak néhány éve működünk, Fórizs Jánosné, Jutka néni november 03-án 90 éves lett. Neki 
köszönhetjük, hogy az általa megalapított és 33 évig vezetett nyugdíjas közösség még ma is 
létezik és a fent leírtak szerint aktívan részt vesz a település életében. Ebből az alkalomból 
sikerült meglepnünk Jutka nénit egy kis ünnepséggel. Volt torta, tűzijáték, virág, ajándék, 
zene, tánc. Jó hangulatban telt a délután, Jutka néni is jól érezte magát és fiatalos lendülettel 
táncolt. 

Miután az év vége felé járunk, szeretnék itt a 
nyilvánosság előtt köszönetet mondani az 
Egyesület tagjainak azért a sok munkáért, amit 
a közösségért, annak sikeres működéséért 
végeztek.  

A Nyugdíjas Egyesület nevében minden 
Kedves Dunaalmási Lakosnak  Boldog Új Évet 
kívánok.  

 

 

Nagy László 

Egyesület Elnöke egyesület elnöke



 

Dunaalmás Mikulás 2021
 
Idén rendhagyó módon érkezett meg a Mikulás Községünkbe. Sajnos érkezéséig nem esett a 
hó, így segítségére Baranya Gábor érkezett, aki felajánlotta, hogy traktorján elviszi 
gyermekekhez. Dunaalmás öt helyszínén izgalommal 
megérkezzen a Nagyszakállú.:)
Nagy örömünkre szolgál, hogy mindenhol mosolyt , néhol szívből jövő örömkönnyeket 
csalhattunk az arcokra 
Nagyon szépen köszönjük Támogatóinknak,
Önkormányzata mellett hozzájárulta
Köszönjük szépen az Almási Csemegének, az Almási Lángosnak, Somogyi 
Adriennek és Riba Csabának, Lévai Ferencnek és Családjának,
Szabinának, Török- Harcsa Alexandrának!
Nagyon nagy Köszönet jár e
körútjának megvalósításában !!!
Köszönjük Borbély Istvánnak és Borbélyné Gál Gabriellának, Baranya 
Gábornak és Baranya Anitának, Lévai Ferencné Hajninak, Lévai Ferencnek és 
Lévai Editnek, Kovácsné Varga Gyöngy
Biankának és Ifj. Harcsa Ferencnek, Horváth Ágotának, Polhammer Rékának 
valamint a Neszmélyi Polgárőr Egyesületnek!!!
KÖSZÖNJÜK!  
 

Dunaalmás Mikulás 2021.  

Idén rendhagyó módon érkezett meg a Mikulás Községünkbe. Sajnos érkezéséig nem esett a 
hó, így segítségére Baranya Gábor érkezett, aki felajánlotta, hogy traktorján elviszi 
gyermekekhez. Dunaalmás öt helyszínén izgalommal várták Kicsik és Nagyok is , hogy 
megérkezzen a Nagyszakállú.:) 
Nagy örömünkre szolgál, hogy mindenhol mosolyt , néhol szívből jövő örömkönnyeket 

Nagyon szépen köszönjük Támogatóinknak, akik Dunaalmás Község 
hozzájárultak a gyermeknek szánt meglepetésekhez

Köszönjük szépen az Almási Csemegének, az Almási Lángosnak, Somogyi 
Adriennek és Riba Csabának, Lévai Ferencnek és Családjának,

Harcsa Alexandrának!  
Nagyon nagy Köszönet jár egy szuper Csapatnak, akik segítettek a Mikulás 
körútjának megvalósításában !!! 
Köszönjük Borbély Istvánnak és Borbélyné Gál Gabriellának, Baranya 
Gábornak és Baranya Anitának, Lévai Ferencné Hajninak, Lévai Ferencnek és 
Lévai Editnek, Kovácsné Varga Gyöngyinek, Zsidek Szilvinek, Kovács 
Biankának és Ifj. Harcsa Ferencnek, Horváth Ágotának, Polhammer Rékának 
valamint a Neszmélyi Polgárőr Egyesületnek!!! 
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Idén rendhagyó módon érkezett meg a Mikulás Községünkbe. Sajnos érkezéséig nem esett a 
hó, így segítségére Baranya Gábor érkezett, aki felajánlotta, hogy traktorján elviszi őt a 

várták Kicsik és Nagyok is , hogy 

Nagy örömünkre szolgál, hogy mindenhol mosolyt , néhol szívből jövő örömkönnyeket 

akik Dunaalmás Község 
k a gyermeknek szánt meglepetésekhez! 

Köszönjük szépen az Almási Csemegének, az Almási Lángosnak, Somogyi 
Adriennek és Riba Csabának, Lévai Ferencnek és Családjának, Vas-Kovács 

akik segítettek a Mikulás 

Köszönjük Borbély Istvánnak és Borbélyné Gál Gabriellának, Baranya 
Gábornak és Baranya Anitának, Lévai Ferencné Hajninak, Lévai Ferencnek és 

inek, Zsidek Szilvinek, Kovács 
Biankának és Ifj. Harcsa Ferencnek, Horváth Ágotának, Polhammer Rékának 
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Kedves Mindenki! 

 
A "Dunaalmás gyerekszemmel”, valamint 
„Neszmély gyerekszemmel”című 
felhívásunkra több, mint 60 db remekmű 
érkezett. 
Ígéretünkhöz híven ajándékkal leptük meg a 
gyerekeket. 
Nagy örömünkre szolgált, hogy a 
felajánlásokból még néhány neszmélyi és dunaalmási gyerkőcöt 

is meg tudtunk lepni. 
Ezúton is szeretnénk megköszönni   támogatóinknak, akik velünk együtt  gondolták úgy, 

hogy   "Kapni jó,de adni még jobb"! 
 

Soltész Babett és  Szabó-Takács Edit 

Köszönjük: 
 

Fructika Kft.(Magyar Bálint és Családja), Papír-Írószer 
( Fényes Áruház), Dunaalmás Község Önkormányzata, 

Almási Lángos, Somogyi Adrienn és Riba Csaba, 
Török-Harcsa Alexandra, Komáromi Krisztina és 

Családja, Dukony Beatrix és Családja, Kocsis Kálmán és Családja, Kovács 
Kati, Juhász Balázs és Juhász Viktória, Kovács Ildikó, Karasz Béla és 

Családja, Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány Esztergom, néhány titkos 
segítő Angyal! 

 
KÖSZÖNJÜK DUNAALMÁS!!! 

KÖSZÖNJÜK NESZMÉLY!!! 
 

 
 
JULIKA NÉNI CSALÁDJÁNAK KEDVENCE 

Linzer alaptészta: 

Hozzávalók: 18 dkg zsír, 16 dkg porcukor, 2 tojás sárgája, 40 dkg liszt és 1 csomag sütőpor. 

Pici tejjel összegyúrjuk. 

Tetszés szerinti vastagságra nyújtjuk a tésztát, attól függően, hogy milyen süteményt 

készítünk belőle. 

Én általában szaggatom, majd a kisült linzereket lekvárral ragasztom össze. 

Készítettem már almás sütinek is ezt az alaptésztát és az is nagyon finom. 

Jó étvágyat kívánok! 

Nagyon szépen köszönjük a receptet Simon Lászlóné, Julika  néninek!



 

 
Vadvirág Dalkör  
 
2021 adventi időszakában a Vadvirág 
Dalkör egy népszokást elevenített fel 
karácsonyi kántálás formájában. Régi 
hagyomány szerint a köszöntők énekelve 
járták  a település utcáit, majd 
engedélykérés után az ablakok alatt 
énekelték a karácsonyi dalokat. Ezen felül 
jókívánságokat tolmácsoltak a ház 
lakóinak. 
A Dalkör e hagyományt követve 
helyszínen járt, ahol a karácsonyi énekek 
előtt áldást kértek a ház minden lakójára. 
Verssel, rigmusokkal gazdag előadásukat 
sokan érdeklődéssel, szeretettel fogadták . 
Minden helyszínen vendégül látták a 
jókívánságokat énekes formában átadó 
Vadvirág Dalkört. 
A 2022-es évben bízunk benne, hogy 
többen részesei lehetnek majd ennek a 
kezdeményezésnek. 
 
Köszönjük az élményt és a megtiszteltetést!
 
 
 

 

2021 adventi időszakában a Vadvirág 
Dalkör egy népszokást elevenített fel 

formájában. Régi 
hagyomány szerint a köszöntők énekelve 
járták  a település utcáit, majd 
engedélykérés után az ablakok alatt 
énekelték a karácsonyi dalokat. Ezen felül 
jókívánságokat tolmácsoltak a ház 

A Dalkör e hagyományt követve 4 
árt, ahol a karácsonyi énekek 

előtt áldást kértek a ház minden lakójára. 
Verssel, rigmusokkal gazdag előadásukat 
sokan érdeklődéssel, szeretettel fogadták . 
Minden helyszínen vendégül látták a 
jókívánságokat énekes formában átadó 

s évben bízunk benne, hogy 
többen részesei lehetnek majd ennek a 

Köszönjük az élményt és a megtiszteltetést! 

 
 
 

Január 22. A Magyar 
Kultúra Napja

 
E jeles nap kapcsán 

a Csokonai Művelődési Háznak 
ajándékozta

 Weimer Erzsébet festőművész 
„Ady Szerelmei”c. képét.

 
Köszönjük a kedves felajánlást!
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Január 22. A Magyar 
Kultúra Napja 

 
E jeles nap kapcsán  

a Csokonai Művelődési Háznak 
ajándékozta 

Weimer Erzsébet festőművész 
„Ady Szerelmei”c. képét. 

 
Köszönjük a kedves felajánlást! 
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KÖZÉRDEKŰ TÁJÉKOZTATÁS! 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakókat, hogy 2021. november 01-től a lakossági hulladék 
elszállítását az alvállalkozó Eszköz Kft. helyett a szolgáltató NHSZ a saját járműveivel fogja 
végezni. A szállítási napok nem változnak, de a szállítás napján az időpont más lehet az eddig 

megszokotthoz képest. 
Ezért szolgáltató kéri a lakosságot, hogy az edényzetet a szállítás napján 6 óráig 

szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé, illetve számítsanak rá, hogy az ürítés ideje 
eltolódhat. 

Esetleges hiányosságok, szolgáltatás elmaradása miatt kérem, tájékoztassanak közvetlenül 
engem valamelyik elérhetőségemen, vagy az NHSZ ügyfélszolgálatát. (Tatabánya, Fő tér 
18/E, 34/600-700/2, ugyfelszolgalat@vvhulladekkezelo.hu, info@vvhulladekkezelo.hu) 

 
 

2022. évi hulladékgyűjtés Dunaalmás 

Hulladék 
típusa 

 
Január 

 
Február 

 
Március 

 
Április 

 
Május 

 
Június 

szelektív 6 10 10 14 12 16 
zöld 13,  20 

 
3 3 7,  21 5,  19 2,  23 

 Július Augusztus Szeptember Október November December 
szelektív  14 11 15 13 17 15 
zöld 7,  21 4,  18 8,   22 6,  20 10,  24  

DUNAALMÁS 
Csokonai Művelődési Ház 

2022.február 15. 
kedd 

1500-1800 
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Tisztelt választópolgárok! 

Mint Önök is értesülhettek róla Dr. Áder János Köztársasági elnök Úr 2022. április 3- ra tűzte 
ki az országgyűlési választás és országos népszavazás időpontját. 

Ezúton is értesítjük Önöket, hogy a Választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény 77. 
§ (1) bekezdése, 78. § (1)-(2) bekezdései és a 79. § (1) bekezdése alapján módosítottuk a 
szavazóköri beosztást. 

E módosítás a Tómellék utcát, az Újtelep utcát, a Diófa utcát, a Fényes utcát és a Nyírfa utcát 
érinti oly módon, hogy a Tómellék, Újtelep, Diófa és Fényes utca területi beosztása 
átkerült a 002. szavazókörbe a Nyírfa utca pedig átkerült a 001. szavazókörbe. 

A szavazókörök beosztása: 

A 001. szavazókör címe: 2545 Dunaalmás, Almási utca 86. (Csokonai Műv. 
Ház): 

Ádám major, Almási utca, Baráthegy utca, Csalogány utca, Csokonai út, 
Dunasor út, Fenyves út, Galagonya utca, Hegyalja utca, Hegysor utca, Jázmin 
út, Kis utca, Kossuth liget út, Lilla út, Nagy Kornél tér, Nyírfa utca, Összekötő 
út, Pirító út, Rigó utca, Ugróhegy út, Vadvirág út, Vasút utca, Vöröskőalja út 

A 002. szavazókör címe: 2545 Dunaalmás, Tatai út 4882/2. hrsz. (Sportház): 

Arany János út, Béke, út, Csillagvölgy utca, Csodaszarvas utca, Diófa utca, 
Erdősor út, Fácános utca, Fakopáncs utca, Fényes utca, Füzihegy út, Füzike 
utca, Hunyadi út, Jókai Mór út, Naszály út, Orgona utca, Panoráma utca, Szegfű 
utca, Szőlősor út, Tatai út, Tómellék utca, Tsz. kertészet telep, Újtelep utca, 
Útőrház telep, Vasúti őrházak telep 

A Nemzeti Választási Iroda az előző évek gyakorlatának megfelelően értesítést küld a 
központi névjegyzékben szereplő választópolgároknak, mely értesítőn a szerepel a szavazókör 
megjelölése, ahol szavazatát leadhatja. 

Kérjük az érintett utcákban lakó választópolgárokat, hogy a választás napján abba a 
szavazókörbe menjenek szavazni, amelybe a lakóhelyük címe szerint be lettek osztva. 

 

Tisztelettel: 

Helyi Választási Iroda 

 


