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2016. március

KÖZELGŐ ESEMÉNYEK
HÚSVÉT
MÁRCIUS 27-28.

A MUNKA ÜNNEPE
MÁJUS 1.

A keresztény egyház szertartásaiban a hosszú
ünnepi időszak átfogja a kora tavasz és a nyár
elejei hónapokat. Az előkészületi idő a nagyböjt,
amely Jézus negyvennapos sivatagi böjtjének
emlékére, önmegtartóztatására tanít. A húsvét a
kereszténység legnagyobb jünnepe, amikor Jézus
Krisztus feltámadását ünnepeljük.

A munkavállalók nemzetközi szolidaritási napja
1890 óta. A legtöbb országban hivatalos állami
szabadnap, amely a munkások által elért
gazdasági és szociális vívmányokról hivatott
megemlékezni. A májusfa-állítás napja. A népi
hagyományok szerint, ha ilyenkor esik, jó termés
várható.

A legősibb húsvéti jelkép a bárány, eredet a
Bibliában keresendő.

ANYÁK NAPJA
MÁJUS 1.

Nyúl és tojás ősi kapcsolata a germán
hagyományok legendájában jelenik meg.
Eredetileg a nyúl egy madár volt, az alvilág
istennője haragjában négylábú állattá változtatta.
Hozzánk német közvetítéssel került, de
kialakulását homály fedi.
A
tojás
az
élet
újjászületésének,
a
termékenységnek
legősibb
jelképe.
A
tojásfestésre leggyakrabban használt szín a piros,
melynek mágikus erőt tulajdonítottak. A téli
időszak utáni első tojások éppen húsvét idejére
estek, valószínűleg ezzel függ össze, hogy az
emberek a tavasz érkezése feletti örömüket a
tojások kifestésével, díszítésével fejezték ki.

Kedves Édesanyákat szeretettel köszöntjük!

Május első vasárnapján az anyaságról emlékezünk
meg. Magyarországra az ünnep ötletét egy
államtitkár felesége hozta Amerikából. A Magyar
Ifjúsági Vöröskereszt tette meg az előkészületeket
az Anyák Napja országos bevezetésére.

PÜNKÖSD
MÁJUS 15-16.
A pünkösd jelentősége, Jézus mennybemenetelét
követően a tanítványok nem rejtőzködtek tovább,
hanem elkezdték terjeszteni a tanítást az
emberek között. A templomokban évről évre
megemlékeztek erről a napról, a lángnyelveket a
pünkösdi rózsa szirmaival helyettesítették, a
Szentlélek jelképeként fehér galambot repítettek
szabadon. A népi hagyomány szerint a májusi eső
aranyat ér, de a pünkösdi eső ritkán hoz jót.
Forrás: internet

XXII. évfolyam 1. szám

1

ALTÁRÓI TÜKÖR

RUHAOSZTÁS
Tokodaltáró Község Önkormányzata
HASZNÁLTRUHA OSZTÁST SZERVEZ
2016. ÁPRILIS 02-ÁN
(SZOMBATON) 09:00 ÓRÁTÓL,
A TOKODALTÁRÓI
BÁNYÁSZ KULTÚROTTHONBAN .

amilyen
ruhadarabra
szükségük
van,
megtalálják helyben és ingyen a felajánlók
jóvoltából.
Ezúton szeretnénk megköszönni az
adományokat, felajánlásokat, a helyszínt és a
szervezők segítségét.

A rászoruló embereknek, családoknak nagy
segítség, hogy néhány meleg holmit, vagy

Petrik József polgármester

VÉRADÁS

2016. ÁPRILIS 20-ÁN (SZERDA) 15:00-18:00 ÓRÁIG
VÉRADÁS LESZ
A TOKODALTÁRÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL RENDEZVÉN YTERMÉBEN.
Nagyon sok ember szenved balesetet, míg mások
súlyos betegséggel küzdenek és állapotukon csak
vér pótlásával lehet segíteni. Kérjük, jöjjön el és
segítsen másokon azzal, hogy vért ad.
Az alábbiakra figyeljen, ha véradásra jelentkezik:

Vért adhat minden 18-65 év közötti lakos, aki
egészségesnek érzi magát. 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!
A véradás életmentés.
A gyógyításhoz nélkülözhetetlen vér semmi
mással nem pótolható!
www.veradas.hu; www.ovsz.hu
2016. január 05-én a Magyar Vöröskereszt
véradást szervezett Tokodaltárón, köszönet az
alábbi személyeknek, akik hozzájárultak a
vérkészlet feltöltéséhez:
Győri Péterné
Tabakovics Szejád
Gárdonyi István
Eck Adrienn (Dorog)
Albert-Kemenczei Krisztina (Esztergom-kv.)
Petrik József
Gárdonyi Istvánné
Völgyi László
Kiss Krisztina
Szakács Balázs
Erdős László Andorné
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Harka Edit
Kovács Norbert (Tát)
Ungvári László Béláné
Bolyán Imre
Bán Endre
Nagy Dénes
Zorics Károly
Sziklai Béláné
Tarcsi Sándor
Ruzsa László
Kiss Vilmos
Pálfi Balázsné
Bagó Imre
Erdős Józsefné
Mauterer Mihályné
Méry Diána (Dorog)
Jillich Ivett (Dorog)
Soós Miklós (Tokod)
Soós Károly (Tokod)
Babai Istvánné
Babai István
Lohner Balázs (Tát)
Babai Barnabás
Hanyecz Gábor
Mesterházy Mariann
Gárdonyi István
Farkasdi Tamás
Hudecz István (Dorog)
Ónodi Bernadett
Kis Beáta (Esztergom-kv.)
Szatai András
Csendes Istvánné
László Réka
Murcsó Péter
Nagy Kinga
Magyar Vöröskereszt
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Beszámolt a Bányász Kultúrotthon a 2015. évi
tevékenységéről.

Tisztelt Tokodaltárói Lakosok!
Alábbiakban tájékoztatom a lakosságot az
önkormányzat elmúlt időszakban végzett
fontosabb feladatairól, döntéseiről:
Felülvizsgálta az önkormányzat a családsegítő és
gyermekjóléti szolgáltatási feladatok ellátásának
módját, szervezeti kereteit. Döntés született
arról, hogy a Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
útján kívánjuk biztosítani a gyermekjóléti és
családvédelmi feladatok ellátását, melynek egy
része a járási hivatalhoz került.
Tájékoztatott a Tokodaltárói Polgárőr Egyesület a
végzett munkájáról, járőrözéseikről, a lakosság
biztonságáért ellátott ügyeleteikről. Működésük
óta sokat javult a közbiztonság településünkön.
Köszönjük
munkájukat.
Számítunk
aktív
működésükre a jövőben is, ehhez az
önkormányzat részéről is támogatást nyújtunk.
Tájékoztatta a képviselőtestületet az Esztergom
Járási Hivatal a Kormányablakban intézhető
lakossági ügyekről, nyitva tartásról. Erről
bővebben a www.kormanyablak.hu honlapon
olvashatnak.
Több ingatlan – lakóépület, beépítetlen terület,
legelő – pályázat útján történő bérbeadásáról,
értékesítéséről
döntöttünk
az
ésszerű
vagyongazdálkodást is szem előtt tartva; célunk
az önkormányzat, ezzel együtt településünk
anyagi helyzetének javítása.
A
Generali
Biztosítóval
vagyonfelelősségbiztosítást kötött az önkormányzat.
Felülvizsgáltuk
átvizsgálandó
Programunkat.

a

és

kétévente
kötelezően
Helyi
Esélyegyenlőségi

Megalkottuk a 2016. évre szóló költségvetési
rendeletünket.
A képviselőtestület még az előző
döntött
a
településrendezési
módosításáról. A módosítás érinti a
dűlővel párhuzamosan tervezett út
melynek levételét a lakosok kérték,
terület megosztási lehetőségeket, a
fejlesztések, értékesítések érdekében.

ciklusban
eszközök
Vajaskúti
törlését,
valamint
jövőbeni

Használt kisteherautó vásárlásáról döntöttünk,
azóta a vásárlás is megtörtént. Ezzel, úgy
gondoltuk, hogy jobban megoldható a
településen a tisztítási, takarítási, fejlesztési
feladatellátás.
A településen és a lakóknál keletkezett
zöldhulladék a kijelölt helyre szállítható. Kérjük a
lakosságot, hogy csak zöldhulladékot szállítsanak
a kijelölt helyre! Aki nem rendelkezik saját
gépjárművel,
segítséget
kérhet
az
önkormányzattól.
Döntött a képviselőtestület a civil szervezeteknek,
egyesületeknek
2016-ban
nyújtandó
támogatásról.
Tokod-Tokodaltáró községek önkormányzata az
1. számú háziorvosi körzet háziorvosi feladatainak
ellátására feladat ellátási szerződést kötött. A
körzet háziorvosa továbbra is Dr. Oláh András.
A Brunszvik Teréz Óvoda nyári karbantartási
szünete 2016. július 25-től augusztus 12-ig lesz.
Önkormányzatunk a vagyon megőrzése mellett,
költséghatékonyságra,
takarékosságra,
a
kintlévőségek
behajtására,
energetikai
beruházások
megvalósítására,
pályázatok
benyújtására törekszik.
Szinte
minden
évszakban
szervezünk
hagyományteremtő
szándékkal
települési
rendezvényeket, eseményeket, ünnepélyeket,
programokat, melyekre hívjuk - várjuk
településünk lakóit. Szándékunk ezekkel az
eseményekkel
a
lakosság
összefogása,
élményekkel gazdagítása.
Kérjük Önöket, hogy részvételükkel, ötleteikkel
támogassák az önkormányzat kezdeményezéseit.

Arra kérem településünk lakóit, bízzanak
abban, hogy a hivatal dolgozói és az Önök
által megválasztott képviselőtestület legjobb
szándéka szerint a település érdekében végzi
munkáját. Látogassanak el honlapunkra is,
ahol minden fontos információt, eseményt
megtalálhatnak.
Petrik József polgármester
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KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEI
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselőtestületének
és
Pénzügyi
és
Szociális
Bizottságának 2016. évi ülései az év elején
meghatározott
munkarendjében
vannak
szabályozva.
Az ülések nyilvánosak, minden érintett, illetve
érdeklődő azon részt vehet. Az aktuális témákról
a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal titkárságán
(1. számú iroda) kérhető bővebb információ, vagy
a honlapon (www.tokodaltaro.hu) közzétett
meghívóból tájékozódhatnak.

2016. január 27. (szerda)
2016. február 24. (szerda)
2016. március 30. (szerda)
2016. április 27. (szerda)
2016. május 25. (szerda)
KÖZMEGHALLGATÁS
2016. június 29. (szerda)
2016. szeptember 28. (szerda)
2016. október 26. (szerda)
2016. november 30 (szerda)
2016. december 14. (szerda)

18:00
18:00
18:00
18:00
17:00
Művelődési ház

18:00
18:00
18:00
18:00
18:00

Petrik József polgármeste

Az idei évben az alábbi időpontokban lesznek az
ülések a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatalban:

2016. ÉVI RENDEZVÉNYEK
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2016. január 27-én megtartott testületi ülésén
döntött a 2016. évre tervezett rendezvények megtartásának időpontjáról, melyek az alábbiak:
1848/49. forradalom és szabadságharc
emlékére tartandó ünnepség

2016. március 11. péntek

A nemzeti összetartozás napja

2016. június 03. péntek

Gyermeknap

2016. június 11. szombat

Bányásznap

2016. augusztus 30. kedd

Idősek világnapja

2016. október 1. szombat

1956-os forradalom és szabadságharc
emlékére tartandó ünnepség

2016. október 21. péntek

Libanap

2016. november 11. péntek

Falukarácsony

2016. december 17. szombat
Petrik József polgármester

FELHÍVÁS
Avar és kerti hulladék égetése

Közterület tisztántartás

Avar és kerti hulladék égetését március,
április, szeptember, október és november
hónapokban, hétfőtől csütörtökig – kivéve
ünnepnapokon – 14.00 óra és 19.00 óra
között lehet végezni.

A közterület használatáról és tisztántartásáról
szóló 15/20153.(XII.17.) önkormányzati rendelet
értelmében az ingatlan tulajdonosa köteles az
ingatlana előtti járdaszakaszt, nyílt árkot
tisztántartani, illetve a járda és az úttest között
lévő zöldsávot gondozni, gyommentesíteni. A
jogszabály betartását a Polgármesteri Hivatal
munkatársai – egyéb hatóság bevonásával –
rendszeresen ellenőrzik. A közterületen levágott
fű, gyom elszállításáról igény esetén az
Önkormányzat gondoskodik (0633/505-635/10.,
tokodaltaro@tokodaltaro.hu).

Tilos az égetés közterületen, ködös, esős, szeles
időben. Az égetendő hulladék kizárólag avart és
kerti hulladékot tartalmazhat. A tűz őrzéséről
gondoskodni kell, az égetést kizárólag nagykorú,
cselekvőképes személy végezheti. Az égetés
végén, ha a tűz elhamvadt, gondoskodni kell a
hamu belocsolásáról.

Tóth Gábor jegyző
XXII. évfolyam 1. szám
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EMLÉKEZTETŐ
Tájékoztatom
a
Tisztelt
Lakosságot,
a
Tokodaltárói
Polgármesteri
Hivatal
ügyfélfogadásáról, elérhetőségeiről.

Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal
2532 Tokodaltáró, József Attila u. 31.,
06 33/505-635
tokodaltaro@tokodaltaro.hu
www.tokodaltaro.hu

Ügyfélfogadás:

Hétfő: 08:00-12:00, 12:30-15:30
Szerda: 08:00-12:00, 12:30-15:30
Péntek: 08:00-12:00.
Híreinket és eseményeinket követhetik a
facebook oldalunkon is, melyet folyamatosan friss
tartalommal bővítünk.
Tóth Gábor jegyző

HULLADÉKSZÁLLÍTÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelet Lakosságot, hogy a
Kommunál-JUNK Közszolgáltató Nonprofit Kft.
honlapja elkészült, mely az alábbi címen érhető
el: www.kommunaljunk.hu. A honlapot a társaság
folyamatosan fejleszti, hogy az ügyfelek teljes
körű tájékoztatást kapjanak a szállításról és a
begyűjtésről.
2510 Dorog, Bécsi út 71.
0633/431-299/166. mellék
ugyfelszolgalat@kommunlajunk.hu

A szolgáltató kéri a Tisztelet Lakosságot, hogy
számlázással kapcsolatban a Vertikál Nonprofit
Zrt-t keressék fel, az alábbi elérhetőségeken:

8154 Polgárdi, Szabadság u. 26.,
0622/576-070
0622/366-029,
info@vertikalrt.hu.
Petrik József polgármester

BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA
2015. decemberében a Jurop Telekom Kft. kifestő
pályázatot hirdetett „Nyerj projektort az
óvodádnak” címmel. Nagy örömünkre a mi
óvodánk küldte be a legtöbb pályamunkát, így
megnyertük a projektort és a hozzá tartozó
vetítővásznat. A nyereményt 2016. január 15-én a
Jurop Telekom munkatársai az Esztergom TV
jelenlétében személyesen adták át. Nagyon
örömünkre szolgált, mert nem rendelkeztünk
még projektorral. Nagy hasznát vesszük mind a
foglalkozásokon, mind a szabadidő eltöltésében.
Farsangi bálunkat 2016. február 19-én a Bányász
Kultúrotthonban tartottuk, mely nagyszerű
hangulatban zajlott.
Megköszönjük
a
szülőknek,
valamint
támogatóinknak: Flórián Gyuláné, Lőrincz
Jánosné, Csákvári Ferencné, Kovács Tímea, Kósa
Zsolt, Keil János, Jánó Gizella, Nagy Béla
vállalkozóknak, valamint DELUXE-VILL KFT-nek,
RÉN SPEDEX KFT-nek, JÓKALMÁR-COFEE KFT-nek,
Joker-csemegének, Berta Trafiknak, Angolka
Klubnak, Lakhegyi Balázsnak az anyagi segítséget,
és nem utolsó sorban Nagy Dénesnek a
hangulatos zenét.

További
programjaink:

-

Március 03-án nyílt nap a Halacska csoportban
Március 04-én nyílt nap a Maci csoportban
Március 09-én nyílt nap a Katica csoportban
Március 15-ei megemlékezés a szobornál
(március 11.)
Húsvét
Április 15-én Ákom-bákom bábszínház
előadása (Mackó házikója)
Április 22-én Föld napja
Április 25, 26-án óvodai beíratás
Április 29-május 02-án Anyák napja
Május 10-én Mosolybirodalom rendezvénye:
légvár, népi játékok
Május 12-én egészség nap
Május 27-én évzáró ünnepély
Május 30-án gyermeknap

Tokodaltáró, 2016. március 4.
Herczeg Mária óvodavezető
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VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2015. szeptembertől decemberig születtek:
Bakos Tibor 2015. szeptember 21.
Tarcsi Benedek 2015. november 09.
Fehér Kevin 2015. december 02.
2015. év decemberében tartottuk Mikulás napi
rendezvényünket, amelyre sok érdeklődő eljött. A
saját készítésű ajándékainkat a Mikulás osztotta
ki a gyermekek részére. Zenés, mondókás
foglalkozással emelte a nap hangulatát Tóth
Zsuzsanna és Kulcsár-Elek Csilla.

2016. év elején születtek:
Zeke Zéman Márk 2016. január 30.
Janák Gergő 2016. február 25.
Minden kisbabának és családjának sok
boldogságot és jó egészséget kívánunk.
A 2016-os évben is rendszeresen, kéthetente
tartjuk a tokodaltárói Bányász Kultúrotthonban a
Bama-Mama Klub foglalkozásunkat, minden
érdeklődőt szeretettel várunk.
Szabóné Kurucz Aranka védőnő

CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
Szeretném tájékoztatni a tisztelt lakosságot, hogy
megváltozott a Dorog és Térsége Családsegítő és
Gyermekjóléti
Szolgálat
működése
és
ügyfélfogadási rendje.

Az ügyfélfogadási rend a következő:

Hétfő és szerda: 8:30 – 15:00 óra
Péntek: 8:30 – 12:00 óra (páros hét).

2016. január 01-től egy személyben látom el a
családsegítői feladatokat a településen. Az
ügyfélfogadás helye, továbbra is az Egészségház
épületében van, várom a segítségre szoruló
ügyfeleket személyesen a 2532 Tokodaltáró,
József Attila u. 31. címen, vagy telefonon a
33/505-635/56-os melléken.

Kedd és csütörtök a terepnap, ekkor nincs
ügyfélfogadás. Szabadságom ideje alatt, illetve
egyéb akadályoztatásom esetén az ügyfelek
továbbra is bizalommal fordulhatnak a
Központhoz: 2510 Dorog, Bécsi u. 71. (A
Polgármesteri Hivatal épületében), illetve a
33/431-170, 20/561-5226 telefonszámokon.
Mauterer Mihályné családsegítő

TABAK BESZÁMOLÓ
Rekord létszám a Tokodaltárói Mikulás Kupán!
A TABAK Judo Szakosztály 2015. december 5-én a
Tokodaltárói Gárdony Géza Általános Iskola
tornatermében rendezte meg Mikulás Kupáját,
immár XXI. alkalommal, ahol 30 egyesület / Baj
KSE, Dorogi Nehézatlétikai Klub, Esztergom,
Havasi judo, Hermann DSE, Ippon Judo, Judo SZK,
Koroncói Tutti Judo, KSI, Lábatlani Egyetértés SE,

Leányvár SE, Ledényi Judo Iskola, NICSI JC, Nippon
Judo SC, Növényi Sport Akadémia, Oroszlányi JC,
Rákosmenti SE, Samurai JC, SZESE Győr,
Székesfehérvár, Tatai AC, Tatabányai JC,
Tatabányai Nebuló, Tordas SE, Újbudai Judo SE,
UTE, Veszprém SE, Vince JC a szlovákiai Gúta és a
házigazda TABAK/, mindösszesen 327 versenyzője
indult, gyermek, diák és serdülő korosztályban.
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A hivatalos megnyitó 11 órakor kezdődött. Az
egyesület szakosztályvezetője üdvözölte a
megjelent versenyzőket, edzőket és kísérőket,
majd bemutatta a bírókat. Ekkor mozgolódás
kezdődött a bejáratnál és a gyermekek nagy
örömére megjelent a Télapó. Hatalmas ováció
közepette integetve köszöntötte a megjelenteket.
A hosszú úttól fáradtan, helyet foglalt és közölte a
gyermekekkel, hogy mindenkinek hozott egy
csomagot, amit a segítői fognak átadni.
Idén két csapatverseny is meg lett hirdetve, az
egyik a hagyományos Mikulás Kupa, diák és
serdülő korosztályúaknak, valamint az I. Gyermek
Kupa a 10 évnél fiatalabbaknak.
Sziklai Béla Ádám edző, ismertette a szakmai
tudnivalókat és megnyitotta a versenyt.
A „D” és „E” korosztályos játékos vetélkedő
judokái léptek először a tatamira. A vendégek, a
kisgyermekek küzdelmeit nézve, elismerésüket
fejezték ki a felkészültségüket látva.
Miután ezek a küzdelmek befejeződtek
kiosztották az érmeket és a kupákat. Az első
helyezett a Judo SZK, a második a Győri NICSI a
harmadik helyezett a Tatabányai JC csapata lett.
A küzdelmek a Diák „A”, „B”, „C” és serdülőkorú
fiatalokkal folytatódott. A rengeteg szebbnél
szebb akció után a gyermekek most is felálltak a
dobogóra, elért eredményüknek megfelelően

átvehették arany, ezüst illetve bronzérmüket.
Majd következett a nap fénypontja a Mikulás
Kupa eredményhirdetése.
Első helyezett lett a Leányvár csapata, második a
Vince Judo és a harmadik a Judo SZK csapata.
A versenyen a TABAK judokái az alábbi
eredményeket érték el, akiknek ezúton is
gratulálunk:
Első helyezettek: Hartmann Petra, Takács
Boglárka, Kicsák Jázmin, Walczer Bálint, Varga
Olivér, Radovics Mihály.
Második helyezettek: Rafael Alex, Rafael Balázs.
Harmadik helyezettek: Ádám Erik, Jurás Bence,
Takács Márk.
Ötödik helyezettek: Hartmann Bence, Radovics
Lili.
A verseny végén Sziklai Béla szakosztályvezető
megköszönte
a
megjelent
egyesületek
részvételét, illetve köszönetét fejezte ki a
sportesemény
lebonyolításában
résztvevő
szülőknek, gyermekeknek és segítőinknek.
Ezzel a jól sikerült versenyünkkel méltóképpen
tudtuk megünnepelni XXI. Mikulás Kupánkat.
Hajrá TABAK !!!
Sporttársi üdvözlettel:
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DOROG ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ SZOLGÁLAT
FELADATKÖREI TOKODALTÁRÓN
Tokodaltáró Község Önkormányzata továbbra is a
Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat
útján látja el, szakfeladatait.

1. Étkeztetés
2. Házi segítségnyújtás
3. Nappali Ellátás

Étkeztetés
Az ebéd elkészítése szerződés alapján tokodatárói
Heira-Gasztro Kft biztosítja. Az étel mennyisége
minősége
jó
az
estlegesen
felmerülő
problémákban együttműködőek, kapcsolatunk jó.
Az étterem A-B menüt kínál fel. Az ebéd
lemondást előzőnap 10-óráig, de kivételes
esetben még az nap reggel is le lehet mondani.

TÉRÍÉSI DÍJ
2016. évi szociális étkeztetés elvitellel

Szociális
étkeztetés
(elvitellel)

nyugdíj
minimu
m 0%-tól
nyugdíj
minimu
m 100%ig

nyugdíj
minimum
101%-tól

nyugdíj
201%-tól

nyugdíj
minimum
200%-ig

nyugdíj
minimum
250%-ig

minimum nyugdíj minimum
251%-a
nyugdíj minimum
341%-a felett
nyugdíj minimum 340%-ig

Jövedelem
28.501sávok (Ft)
0-28.500 57.000
57.001-71.250
Fizetendő
300Ft
340
térítési
díj 0
(236 Ft + 64
(268 Ft + 72 Ft áfa)
(Ft/adag)
Ft áfa)
Kedvezmény
(Ft/adag)
470
170
130

71.250-96.900
450
(354 Ft + 96 Ft
áfa)

96.901-től
470
(370 Ft +100 Ft
áfa)

20
0
Az intézményi térítési díj a
2016. évi szociális étkeztetés kiszállítással és helyben
kiszállítás költségét is
fogyasztással
tartalmazza
nyugdíj
nyugdíj
nyugdíj
nyugdíj
nyugdíj minimum
minimum
minimum
Szociális étkeztetés minimum minimum
341%-a felett
101%-tól
201%-tól
251%-a
(kiszállítással
és 0%-tól
helyben
nyugdíj
nyugdíj
nyugdíj
nyugdíj
fogyasztással)
minimum minimum
minimum
minimum
100%-ig
200%-ig
250%-ig
340%-ig
57.001Jövedelem sávok (Ft) 0-28.500 28.501-57.000
71.251-96.900 96.901-től
71.250
Fizetendő térítési díj
370
400
500
510
(Ft/adag)
0
(291Ft+79
Ft (315 Ft + 85 (394Ft+106Ft (402Ft +108 Ft
áfa)
Ft áfa)
áfa)
áfa)
Kedvezmény (Ft/adag) 510
140
110
10
0
Házi segítségnyújtás
Intézményünk a házi gondozáson belül
gondoskodik azokról a személyekről, akik
otthonukban önmaguk ellátására saját erőből
nem képesek, és róluk, nincs, aki gondoskodjon.
Leggyakoribb gondozási kérések:
- bevásárlás,
- gyógyszer felíratás,
- mosdatás,

- mosás,
- beszélgetés
Segítséget nyújtunk az igénybevevőt érintő
vészhelyzet
kialakulásának
megelőzésében,
szükség esetén a kialakult vészhelyzet
elhárításában.
A segítségnyújtás kapcsán együttműködünk a
családsegítő és házi orvosi szolgálattal.
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Térítési díj
2016. évi házi segítségnyújtás
nyugdíj
minimum
101%-tól

nyugdíj
minimum
201%-tól

nyugdíj
minimum
251%-tól

nyugdíj
minimum
341%-

nyugdíj
minimum
200%-ig

nyugdíj
minimum
250%-ig

nyugdíj
minimum
340%-ig

nyugdíj
minimum
500%-

Jövedelem sávok
28.5010-28.500
(Ft)
57.000
Fizetendő térítési
0
250
díj (Ft/óra)

57.00171.250

71.25196.900

96.900142.500

142.500-tól

370

470

490

650

Kedvezmény (Ft/óra) 650

280

180

160

0

Házi
segítségnyújtás

nyugdíj
minimu
m 0%-tól
nyugdíj
minimu
m 100%ig

400

Nappali Ellátás
Azok az idősek, akik igénybe vették az év
folyamán a szolgáltatásunkat, azok szeretnek
feljárni az intézménybe. A klub fő feladata az idő
kellemes és hasznos eltöltése.
2011-ben felvettük a kapcsolatot Tokodi Idősek
Klubjával, 2015-ben is több programot együtt
szerveztünk és töltöttünk el, szalonnát sütöttünk,
Dobogókőn voltunk együtt. A klubtagok nagyon
jól érzik magukat, mert ismeretségük akár
gyerekkorukra is visszanyúlik. 2015-ben még
csatlakoztunk Drogi Idősek Klubjához együtt
mentünk kirándulni a Szentendrei Skanzenbe,
Budapestre, Dobogókőre.

nyugdíj
minimum
501%-a felett

Továbbra is kedvelt szabadidős elfoglaltságok: a
kártyázás, olvasás, amelyhez a klubba járó heti és
napi lapok is hozzájárulnak.
Névnapok, megünneplése, farsang, húsvét, anyák
napja, szüret, karácsony ünneplése.
A részvétel mindenki számára önkéntes, akkor
jön, megy a klubba, amikor neki tetszik.
Továbbra is biztosítjuk a klubtagok számára a
tisztálkodási lehetőséget, fürdőszobával, WC-el és
a mosó helységgel, itt tisztálkodhatnak,
moshatnak, vasalhatnak a klubtagok, amit nagyon
szívesen igénybe is vesznek.
Azoknak az időseknek, akik segítséget kérnek
ruháik tisztántartásához vagy mosakodáshoz,
segítséget nyújtunk.
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Térítési díj
2016. évi idősek nappali ellátása csak napközbeni tartózkodással
nyugdíj
nyugdíj
nyugdíj minimum
minimum 201%minimum 0%-tól 101%-tól
tól
Idősek
nappali
nyugdíj minimum
ellátása
251%-a felett
nyugdíj
nyugdíj
nyugdíj minimum
minimum 100%minimum 250%200%-ig
ig
ig
Jövedelem sávok
(Ft)
0-28.500
28.501-57.000
57.001-71.250
71.250-től
Fizetendő térítési
0
20
30
50
díj (Ft/nap)
Kedvezmény (Ft/nap) 50
30
20
0
Jó a kapcsolatunk a helyi intézményekkel
(Gyermek és Családsegítő szolgálat, háziorvos,
óvoda, iskola,).

Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk.
Esetleges kérdéseikre szívesen válaszolunk
személyesen vagy telefonon is.

Intézményünk folyamatos kapcsolatban van a
Polgármesteri Hivatal dolgozóival is.

Címünk: 2532 Tokodaltáró, Öreg köz 1.
Telefon: 06 33 / 505-660

Rendszeresen
részt
rendezvényein.

veszünk

a

község

Tisztelettel:
Simonekné Lampert Mariann Telephelyvezető

NYUGODJANAK BÉKÉBEN!
Fájó szívvel búcsúzunk 2015. decembertől
2016. februárig elhunyt lakosainktól!
Molnár Géza (1949.)
Tamaskáné Csiki Erzsébet (1951.)
Pálmann Ferencné (1951.)
Molnár János (1966.)
Garai Józsefné (1938.)
Török István (1945.)
Németh Ferenc (1924.)
Mesterházy László (1940.)
Harangozó Béláné (1928.)
Horváth Tibor (1970.)
Réti Dezső (1955.)

Szatai József (1945.)
Sebestyén Imre (1957.)
Kárpát Balázs Csaba (1975.)
Kis Károlyné (1938.)
Herendi Lajos (1922.)
Kajzer Zoltán Gyula (1944.)
„Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek,
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.”

Kiadja: Tokodaltáró Község Önkormányzata, Felelős kiadó: Petrik József polgármester,
Szerkesztette: Albert-Kemenczei Krisztina.
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