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2015. szeptember

ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Tisztelt tokodaltárói lakosok!
Alábbiakban tájékoztatom Önöket az önkormányzat harmadik negyedévben végzett munkájáról,
döntéseiről, határozatokról:
A nyári időszakban (július- augusztus) a munkaterv szerint tervezett testületi ülés nem volt, rendkívülihatáridőhöz kötött ügyekben többször tanácskozott a testület.
 Önkormányzati ingatlanok bérbeadására írtunk ki pályázatot.
 Beadtuk a „2015. június 09. napon csapadékvíz alámosás következtében bekövetkezett rongálódások
helyreállítása tárgyú” vis maior pályázatot. A támogatási igényhez benyújtandó műszaki szakértői
nyilatkozathoz árajánlatokat kértünk be.
 Az UPC Magyarország Kft. Tokodaltáró területén kábeltévé hálózatot szeretne kiépíteni. Helyi építési
szabályzatunk nem tiltja ennek kialakítását, a képviselők hozzájárultak ehhez, azzal a feltétellel,
hogy a lakossági bekötéseket földkábellel kell végezni.
 Önkormányzatunk indult a gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztés támogatására kiírt
pályázaton. A pályázati kiírás az óvoda tekintetében volt tervezhető – a pályázati anyag elkészült, a
benyújtásához várjuk a lehetőséget.
 Döntött a képviselőtestület a szociális célú tüzelőanyag vásárlásához kapcsolódó kiegészítő
támogatás megpályázásáról. Az elmúlt évben 32 család részesült tüzelőanyag támogatásban.
 A képviselőtestület döntése szerint ismét csatlakozott településünk a BURSA HUNGARICA
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjrendszer 2016. évi fordulójához a felsőoktatásban tanuló
diákok támogatására.
 A Tokodaltárói Polgárőr Egyesület minden hónapban beszámol a végzett munkájáról. Tapasztaltuk,
hogy rendszeresen járőröznek, segítik a település biztonságát, rendjét betartani.
 Bányásznapi ünnepségünkön emlékeztünk Tokodaltáró bányászatára, bányászaira, megkoszorúztuk
emléktáblájukat. A Bányász Vegyeskar szép műsora színesítette az ünnepélyt.
 A rágcsálóirtás II. üteme terv szerint végrehajtásra került, szakembereink kihelyezték a tárolókba a
megfelelő vegyszereket.
Minden erőfeszítés ellenére még mindig sokan elhanyagolják környezetüket, közterületen tesznek le
illegálisan kommunális hulladékot, építési törmeléket, ezzel sok bosszúságot okozva lakótársaiknak.
Tegyünk együtt településünk tisztaságáért, rendjéért!
Petrik József polgármester

KÖRZETI MEGBÍZOTT
Értesítjük a település lakosait, hogy a körzeti
megbízottak fogadóórája az alábbiak szerint
alakul:

minden páratlan hét szerdáján
13:00 – 13:45 óráig a Tokodaltárói
Polgármesteri Hivatal rendezvénytermében.
XXI. évfolyam 3. szám

Nyizsnyánszky Gergely
06 30/620-4121
Tóth Zoltán
06 30/216-3175

1

ALTÁRÓI TÜKÖR

ÜGYFÉLFOGADÁS
A
Tokodaltárói
Polgármesteri
ügyfélfogadási rendje:

Hivatal

Hétfő: 08:00–12:00, 12:30-15:30
Szerda: 08:00-12:00, 12:30-15:30
Péntek: 08:00-12:00.
Elérhetőségeink:
06 33/505-635
tokodaltaro@tokodaltaro.hu
www.tokodaltaro.hu

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselőtestülete az 53/2015. (III. 18.) számú
határozatával igazgatási szünetet rendelt el a
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatalban.
Az igazgatási szünet az alábbi időpontban lesz:

2015. december 22 – december 31-ig.
A Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet alatt nem
lesz ügyfélfogadás.

TÁJÉKOZTATÓK
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A közterületek használatáról és tisztántartásáról
szóló 15/2013.(XII.17.) önkormányzati rendelet
értelmében a magáningatlan tulajdonosa köteles
az ingatlanával szomszédos közterület (járda,
árok,
zöldfelület)
tisztántartásáról,
gyommentesítéséről,
hóés
síkosságmentesítéséről gondoskodni.
Az ingatlantulajdonos ezen kötelezettsége az
ingatlan határától az úttest széléig terjed.

Tisztelt Ingatlantulajdonosok!
A kommunális hulladékszállítást végző cég
nyilvántartása, valamint a népesség-nyilvántartás
adatai alapján ellenőrzöm, mely háztartások nem
rendelkeznek
érvényes
hulladékszállítási
szerződéssel. A hulladékszállítás igénybevétele a
vonatkozó jogszabály erejénél fogva kötelező
valamennyi háztartás, vállalkozás részére.
Kérem, ezért, hogy amennyiben nem rendelkezik
hulladékszállítási szerződéssel, azt a KommunálTisztelt Adózók!
Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény
55/B. §-a szerint a jegyző, mint önkormányzati
adóhatóság helyi adó és gépjárműadó
vonatkozásában a százezer – magánszemélyek
esetében az ötvenezer – forintot elérő, 90 napon
keresztül folyamatosan fennálló adótartozással
rendelkező
adózó
nevét
(elnevezését),
lakóhelyét, székhelyét, telephelyét, adóazonosító
számát és az adótartozás összegét a helyben
szokásos módon közzéteheti.

A magántulajdonban és a közterületen is kiemelt
feladat a zöldfelület gondozása, a gyomnövények,
az allergén gyomnövények kaszálása, valamint a
téli időjárás beköszöntével a hó- és síkosságmentesítés elvégzése.
Kérem, hogy a rendeletben foglaltakat
embertársaink egészsége, a balesetmentes
közlekedés, a csapadékvíz elvezetés és a
településkép
megóvása
érdekében
szíveskedjenek betartani.
Tóth Gábor jegyző
Junk Kft. irodájában (Dorog, Bécsi út 71., Tel.:
0633/431-299/166-os
mellék,
e-mail:
kommunaljunk@gmail.com, ügyfélfogadási nap:
szerda) kösse meg, és a megkötött szerződést
mutassa be a Polgármesteri Hivatalban.
Amennyiben a szerződés megkötésére 2015.
október 15-éig nem kerül sor, hivatalból hatósági
eljárást
indíttok,
és
végső
esetben
hulladékgazdálkodási bírságot szabok ki.
Tóth Gábor jegyző

Tájékoztatom a lakosságot, hogy élve a
jogszabályokban biztosított lehetőséggel, – az
egyéb, törvény adta végrehajtási cselekmények
foganatosítása mellett – 2016. január 1-jétől
minden hónapban frissítve az önkormányzat
honlapján közzéteszem a jogszabályban rögzített
összegnél magasabb adótartozással rendelkező
adózók nevét, címét és az adótartozás összegét.
A fenti jogszabály szerinti adatokat folyamatosan
frissítjük majd a honlapon, remélve azt, hogy
ezáltal javulni fog az adófizetési morál
településünkön.
Tóth Gábor jegyző
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HÍREK
Tokodaltáró Község Önkormányzata használtruha
osztást szervezett 2015. szeptember 20-ára,
melyet a Bányász Kultúrházban tartottak. 10-14
óra között jöhettek az érdeklődők, akik nagy
számban jelentek meg és lelkesen válogattak a
felajánlott ruhákból.

A szervezők nem először rendeztek ruhaosztást,
szeretnének ebből hagyományt teremteni. A cél,
hogy egy kicsit jobbá, szebbé tegyék a rászoruló
emberek mindennapjait, vagy legalább egy napját
és hogy buzdítsák az embereket egy jó ügyért
történő megmozdulásra, gyűjtésre.
A ruhaosztással egy időben a HEIRA-GASZTRO
étterem felajánlásában egytálétel ebédet
fogyaszthatott az odaérkező, melyhez a kenyeret
KÓSA ZSOLT ajánlotta fel.

Ezúton szeretnénk megköszönni a
közreműködőknek az adományokat, a
felajánlásokat és a résztvevők segítségét.
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2015. június 30-óta 5 kisbaba született. A
családoknak jó egészséget kívánunk.

Sokféle programon vehettek részt a kicsik és a
nagyobb gyermekek is!

Barján Imola 2015.07.14.
Furlán Péter 2015.07.15.
Mátyás Vivien 2015.07.15.
Haracska Nóra Szilvia 2015.08.07.
Zorics Károly Levente 2015.09.15.

Ezúton is szeretném megköszönni a Tokodaltárói
Önkormányzat
anyagi
támogatását
és
mindenkinek, aki munkájával, felajánlásával,
részvételével
hozzájárult
a
rendezvény
megvalósításához!

BABA-MAMA klub
Idén is nagyon jól sikerült „Az Anyatejes Táplálás
Világnapja” alkalmából szervezett családi
délutánunk, amit augusztus 5-én tartottunk!

Következő rendezvényünk decemberben a
Mikulásnap. Addig is kéthetente tartjuk
összejöveteleinket a Kultúrházban.
Szabóné Kurucz Aranka védőnő
XXI. évfolyam 3. szám
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ÓVODA
A nyári szünetben megtörtént az óvoda
karbantartása, nagytakarítása. A tornaszobában,
valamint a csoportszobákban megvalósult a terv
szerinti festés, tapétázás. Minden csoport új
játszószőnyeggel gazdagodott.
A 2015/2016-os nevelési évet 4 csoporttal, 75
gyermekkel kezdtük meg.
2015. szeptember 1-jén az új kiscsoportosok és
szüleik
részére
ismerkedési
délelőttöt
szerveztünk, melynek során betekintést nyertek
intézményünk
életébe,
megismerkedhettek
egymással, valamint az óvoda épületével,
dolgozóival, házi rendjével.
További programjaink, események
(2015. szeptember – december):

- Szülői értekezlet szeptember 21.
- Mihály
napi
vásár
megrendezése
szeptember 29.

- Arcfestés,
légvár,
lufi
hajtogatás
(Mosolybirodalom
Alapítvány
szervezésében) október 02.
- Állatok világnapjáról való megemlékezés
október 05.
- Idősek világnapja október 22.
- Ákom-bákom
bábszínház
előadása
november 06.
- Márton napi készülődés, felvonulás
november 11.
- Advent, karácsonyi készülődés
- Mikulás december 04.
- Luca nap december 11.
- Karácsonyi
ünnepély az óvodában
december 17.
Igény szerint ebben a nevelési évben is
lehetőséget
biztosítunk
Pöttöm
Jóga
foglalkozásra, és az Angolka Klub nyelvoktatására.
Herczeg Mária óvodavezető

VÉRADÁS

2015. OKTÓBER 02-ÁN (PÉNTEKEN)
15:00-18:00 ÓRÁIG
VÉRADÁS LESZ A TOKODALTÁRÓI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
RENDEZVÉNYTERMÉBEN.
A véradás életmentés.
A gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér semmi
mással nem pótolható!
Az alábbiakra figyeljen ha véradásra jelentkezik:

A nők évente négy, a férfiak öt alkalommal
adhatnak vért. Két véradás között legalább 56
napnak kell eltelnie. Fontos a véradás előtti
étkezés és bőséges folyadékfogyasztás!
A véradásra minden alkalommal feltétlenül hozza
magával személyazonosító igazolványát és
lakcímkártyáját, valamint TAJ-kártyáját!
www.veradas.hu ; www.ovsz.hu
2015. július 30-án a Magyar Vöröskereszt
véradást szervezett Tokodaltárón, köszönet az
alábbi személyeknek, akik hozzájárultak a
vérkészlet feltöltéséhez:
Tóth Gizella Rozália (Tokod)
Tabakovics Szejád
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Jánosi Attiláné
Erdős László Andorné
Benedek Nikoletta
Hegedűs György (Esztergom)
Szakács Balázs
Bihari Ferenc
Fige József
Kulik Gábor
Gárdonyi Istvánné
Simonné Hamar Katalin
Lévai Sándor
Lévai Sándorné
Ungvári László Béláné
Hanyec Gábor (Esztergom)
Kosztankó Ferenc
Mauterer Mihály
Méry Diána (Dorog)
Mauterer Mihályné
Szekeres Tamásné (Dorog)
Hudecz István (Dorog)
Erdős Józsefné
Nagy Dénes
Szerémi Miklós Károly
Menner Béla
Tarcsi Sándor
Erdős Krisztián
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BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON HÍREI
A Flóra Szakkör tagjai a Családsegítő és
Gyermekjóléti
Intézmény
felkérésére
gyermekotthonok
számára
országos
kezdeményezésként horgolt takarókat készítettek
és juttattak a gyerekeknek. A gyönyörű takarókról
képek a Bányász Kultúrotthon facebook oldalán is
megtekinthetőek.
2015. október 3-án, szombaton községünk
polgármestere az időskorúakat köszönti!

Nagy szeretettel és tisztelettel várjuk a 65.
életévüket betöltött helyi lakosokat a Bányász
Kultúrotthon
nagytermében
tartandó
köszöntő műsorra.

életért, október 8-án pedig az Összefogás az
egészségünkért címen fut.
 2015. október 7-én 15 órától Bemutatkozik a
polgárőrség- Bolyán Juhász Ágnes,
 2015. október 8-án 10 órától Betegségek
megelőzése,
elkerülése,
Balesetveszély
elkerülése a háztartásban – Szabóné Kurucz
Aranka, védőnő
tartanak előadást a Kultúrotthonban.
A könyvtári hét szlogenje:

Könyvtárba mentem, gyere utánam!

Programok:
 15:00 Flóra kézimunka szakkör
kiállításának megnyitója
 15:45 Szépkorúak köszöntése
 16:00 Tóth Éva és Leblanc Győző
énekelnek nosztalgia slágereket
 a Nyergesi Barátságkör Egyesület
Irodalmi Kör és Táncos csoport előadása.
10. Országos Könyvtári Napok –
2015. október 5-12.
2015-ben az Országos Könyvtári Napok
eseménysorozata a NAGY KÖNYVTÁRI SHOW
címet kapta.
A hét két programjába csatlakoztunk, mely
október 7-én Partnerségben a biztonságos

TISZTELT ÜGYFELEINK!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az esztergomi
Kormányablak 2015. szeptember 28-án (hétfő)
13 órakor megnyílik.

2015. október 22-én 17 órától a kultúrotthon
nagytermében tartjuk a megemlékezést az 56-os
forradalom áldozatairól. A műsor után az időjárás
függvényében fáklyás felvonulást tervezünk a
templomkerthez, és az ott állított emlékműt
megkoszorúzzuk.
2015. november 11-én Márton napi lampionos
felvonulást
tartunk,
már
több
éves
hagyományunknak megfelelően. A nyugdíjas klub
tagjai, mint mindig, segítségünkre vannak, hogy
levezetve a felvonulást méltóképpen zárjuk! Előre
is köszönjük!
Rendezvényeinken minden érdeklődőt szeretettel
várunk!
Szomjúné Deli Ilona
Bányász Kultúrotthon vezetője
Fenti
időponttól
kezdődően
a
dorogi
Kormányablak is visszatér az átalakítást megelőző
nyitva tartási rendjéhez:

Hétfő: 07.00 – 17.00
Kedd: 08.00 – 18.00
Szerda: 08.00 – 14.00
Csütörtök: 08.00 – 18.00
Péntek: 08.00 – 14.00

Ezt követően az alábbi nyitva tartás mellett
intézhetik ügyeiket:

Hétfő: 07.00 – 17.00
Kedd: 08.00 – 14.00
Szerda: 08.00 – 18.00
Csütörtök: 08.00 – 18.00
Péntek: 08.00 – 14.00

Szíves megértésüket köszönjük!
Horváth Szeder Gábor
járási hivatalvezető
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Az Esztergomi Járási Hivatal munkatársa kihelyezett ügyfélfogadást tart a Tokodaltárói Polgármesteri
Hivatalban:
SZERDA: 08:00 – 10:00, 06 33/505-635/16. mellék

KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEI
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselőtestületének 2015. évi ülései az év elején
meghatározott
munkarendjében
vannak
szabályozva.

Az idei évben az alábbi időpontokban lesznek
testületi ülések:

Az ülések nyilvánosak, az aktuális témákról a
Polgármesteri Hivatal titkárságán kérhető
információ.

2015. szeptember 30. (szerda) 18:00
2015. október 29. (csütörtök) 18:00
2015. november 25. (szerda) 18:00
2015. december 16. (szerda) 18:00

MEGHÍVÓ
Tokodaltáró
Község
Önkormányzata
nevében szeretettel meghívom a 2015.
október 22-én az 1956. évi forradalom és
szabadságharc emlékére megrendezésre
kerülő ünnepségre.
Az ünnepélyes műsor a hagyományokhoz
híven
a
Tokodaltárói
Bányász
Kultúrotthon
nagytermében
lesz
megtartva.
Színvonalas műsorral készülnek az
általános iskolás diákok, köszöntőt mond
Petrik József polgármester.
Az előadás után, ha az időjárás kegyes
lesz, fáklyás felvonulással átmegyünk a
templomkertbe, ahol az emlékműnél
koszorúk elhelyezésére van lehetőség.
Petrik József polgármester

Kiadja: Tokodaltáró Önkormányzata, Felelős kiadó: Petrik József polgármester.
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