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Ö N K O R M Á N Y Z A T I  B E S Z Á M O L Ó  
 

Tisztelt Tokodaltáróiak! 
 

Alábbiakban tájékoztatom Önöket a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat Képviselő-
testületének elmúlt időszakban végzett munkájáról, határozatairól: 
 

 Megállapodás született Tatabánya város és Tokodaltáró között a fogorvosi ügyeleti ellátás biztosítása 
érdekében. 2015. május 1-jétől a fogorvosi ügyeletet szükség esetén a tokodaltárói lakosok is 
igénybe vehetik a tatabányai Szent Borbála Kórházban. 

 Élet- és balesetveszélyessé vált fák kivágása történt meg a Bányász Kultúrotthon udvarán. 

 Önkormányzatunk csatlakozott a helyi lakosok által indított nemes kezdeményezéshez, mely a 
Kárpátalján élő magyar lakosság támogatását – tartós élelmiszer, ruhanemű, pénzadomány 
közvetlen eljuttatása egy Kárpátaljai településre – tűzte ki célul. A kezdeményezésről a település 
lakosságának tájékoztatása megtörtént. A gyűjtés folyamatban van, az alszámlát az Önkormányzat 
megnyitotta. Szervezés alatt van egy jótékonysági koncert és egy focigála. Kérjük, aki egyetért a 
kezdeményezéssel és teheti, valamilyen csekély mértékben is tudja, támogassa 
kezdeményezésünket.  

 Az Önkormányzat vagyonáról szóló rendelet alapján felkérte a Képviselő-testület a jegyzőt és az 
illetékes ügyintézőt a bérlakásokban lakók tartozásainak felülvizsgálatára. Az elmúlt hónapban ez 
megtörtént, aki tartozását rendezte, azzal új szerződést kötött az Önkormányzat, aki nem annak el 
kellett hagynia az önkormányzati bérlakást. Eladásra, bérletre hirdettük meg a megüresedett 
bérlakásainkat. 

 Bérbe adta az Önkormányzat a beépítetlen területeit (meddőhányó, drótkötélpálya). A bérlő a bérlet 
mellett azt is vállalta, hogy az ingatlanon komposztálót alakít ki, melybe a lakosság is szállíthatja a 
zöldhulladékot.  

 Pályázatot nyújtottunk be Nemzetgazdasági Minisztériumba a gyermekétkeztetés feltételeit javító 
fejlesztési támogatásra. A pályázathoz szükséges önerőt az Önkormányzat a költségvetésből 
biztosítja. 

 Pályázatot nyújtottunk be a belterületi utak, járdák felújítására – minden pályázatnál kötelező 
elemeknek kell megfelelni – ennek jelenleg a Sport utcai járdák felújítása felel meg, ennek felújítása 
szükségszerű. A pályázott összeg 15 millió forint, amelybe az önrészt az Önkormányzat biztosítja. 

 Döntött a Képviselő-testület a régi strandfürdő területének bérbeadásáról. A bérlő kérelmet nyújtott 
be, melynek értelmében hosszú távon bérelné a strandfürdő területét. A bérlet határozott időre 
szól, mely közös megegyezéssel meghosszabbítható. A Kft. szabadidős és sport tevékenységre, 
közösségi térként kívánja hasznosítani az ingatlant. A szerződésben szerepel, hogy 2016. október 
31-ig területrendezés történne, majd folyamatosan a szabadidő eltöltésére alkalmas közösségi tér 
kerül kialakításra. 

 A Polgárőrség minden hónapban beszámol az eltelt időben ellátott szolgálatról, tevékenységéről. A 
rendőrség beszámolója szerint javult a közbiztonság Tokodaltárón, köszönhető ez az 
újjászerveződött polgárőrség jelenlétének.  
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 Beszámoltak az egészségügyi ellátást végzők, a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat valamint a 
Brunszvik Teréz Óvoda az elmúlt évben végzett munkájukról. 

 Az Önkormányzat Vis Major pályázatot nyújtott be a csapadékvíz okozta károk helyreállítására, 
melyhez az önrészt tudjuk biztosítani, a pályázat elbírálása folyamatban van. Nyertes pályázat 
esetén megrongálódott utak helyreállítása történhet meg. 

 Június 12-én az önkormányzat a közoktatási intézményekkel egyeztetve gyermeknapot szervezett a 
Kultúrház udvarán. Változatot, színes programokkal, meglepetéssel igyekeztünk felejthetetlen 
élménnyé tenni a gyermeknapot. 

 

Az önkormányzati munka összetett, a kötelező települési fejlesztési feladatokon túl meg kell oldani a 
váratlan felmerülő napi eseteket, szociális ügyeket, lakossági és közösségi feladatokat. Biztosítom Önöket 
arról, hogy a Polgármesteri hivatal dolgozói, az önkormányzat Képviselő-testülete mindezt a legnagyobb 
hozzáértéssel és körültekintéssel teszi. Ilyen feladatot ellátni úgy, hogy mindenkinek megelégedésére 
szolgáljon az lehetetlen. Kérem Önöket, bízzanak abban, hogy minden igyekezetünkkel azon dolgozunk, 
hogy Tokodaltáró épüljön - szépüljön. Ehhez azonban a lakosságnak is hozzá kell járulni a maga 
ingatlanának és környezetének rendben tartásával, az illegális szemetelők és a rendbontók bejelentésével. 
 

Petrik József polgármester 
 

 

I G A Z G A T Á S I  S Z Ü N E T  
 

Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt Ügyfeleket, 
hogy Tokodaltáró Község Önkormányzat 
Képviselő-testülete az 53/2015. (III. 18.) 
számú határozatával igazgatási szünetet 
rendelt el a Tokodaltárói Polgármesteri 
Hivatalban. 
 

Az igazgatási szünet az alábbi időpontokban 
lesz: 
 

2015. JÚLIUS 20 – JÚLIUS 24-IG, 
2015. AUGUSZTUS 17 – AUGUSZTUS 19-IG. 

 

A POLGÁRMESTERI HIVATAL 
AZ IGAZGATÁSI SZÜNET ALATT ZÁRVA TART, 

NEM LESZ ÜGYFÉLFOGADÁS. 

Sürgős esetben az alábbi telefonszámok 
hívhatók: 

 
Petrik József polgármester 

0630/9034775 
 

Tóth Gábor jegyző 
0630/2075714 

 
Haláleset anyakönyveztetéséről tájékoztatás 

kérhető: 
 

Albert-Kemenczei Krisztina anyakönyvvezető 
0630/2999608 

 
 

 

 

F O G Á S Z A T I  N Y Á R I S Z Ü N E T  
 

Dr. Félix Klára fogorvos 
2015. augusztus 10 - augusztus 28-ig 

szabadság miatt nem rendel. 
 
 

A helyettesítését Dr. Szőke Zoltán fogorvos 
látja el az alábbiak szerint: 

 

2534 Tát, Klapka György u. 2. 
06 33/445-078 

 

Rendelés ideje: 
 

Hétfő, csütörtök: 13:00-15:00. 
Kedd, Szerda, Péntek: 08:00-10:00. 

 

(A fenti időpontokban csak súlyos, halaszthatatlan 
esetekben -pl.: fogfájás- lehet ellátást igénybe venni.) 

 
 

Megértésüket köszönjük! 
 

Tokodaltárói Fogorvosi Szolgálat 
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B Á N Y Á S Z  K U L T Ú R O T T H O N  H Í R E I  
 

2015. június 12-én délután a képviselő-testület 
kezdeményezésére és szervezésében a 
Kultúrotthon udvarán gyermeknapot tartottunk.  

A nagy meleg miatt a színpadon csak a tokodi 
Csillagfény Mazsorett Csoport és a Gárdonyi Géza 
Általános Iskola 4. osztálya lépett fel.  

Az önkormányzat által ajándékozott gombóc fagyi 
vagy jégkása felüdülés volt a melegben.  

A buborék show, póni lovagolás is nagy sikert 
aratott. Az óvónőknek nem volt megállás, 
arcfestésre, csillámtetoválásra vállalkoztak. 
Környékbeli csillagászok is felállították 
égbelátójukat, fényvédővel a Napot lehetett 
megnézni! 

A délutáni fellépők már az épület előtti 
árnyékosban szerepeltek. 

A CRAZY DANCE (több helybeli résztvevővel) és 
Nyergesújfaluról jött a R3D1ONE tánccsapatok 
színvonalas bemutatót tartottak a közönségnek. 

Crazy Dance tokodaltárói edzései a kultúrotthon 
nagytermében szerdánként 17 órától vannak. 

A TABAK Judo bemutatóját is nagy érdeklődés 
kísérte. Sziklai Béla edzései augusztus végétől 
hétfő, szerda, péntekenként 18 órától kezdődnek.  

A kutyás bemutatót a tatamik felszedése után 
kezdték. A kiskutyával az engedelmességet, a 
nagykutyával az őrző-védő munkát mutatták be. 

A nap zárásaként a tokodaltárói fiúkból 
verbuválódott ÁTUTAZÓK zenekar játszott 
kellemes számokat.  

Szomjúné Deli Ilona 
Bányász Kultúrotthon vezetője 

 

 

I S K O L A I  H Í R E K  
 

A nyári ügyeleti rend az iskolai bejárat melletti 
hirdetőtáblán van kifüggesztve, szerda 
délelőttönként megtalálhatóak vagyunk az 
iskolában. 

A tankönyvek várhatóan augusztusban érkeznek, 
a kiosztásukról a szokásos módon értesítjük az 
érdeklődőket.  

2015. augusztus 9 – augusztus 14-ig tanulóink egy 
része táborozni megy Zánkára, melyre 
támogatást az Erzsébet program keretében 
nyertünk. A tábor vezetője Szomjúné Deli Ilona 
lesz. 

A zeneiskolába a jövő tanévre szeptember 
elsején, a tanévnyitó ünnepély után lehet 
jelentkezni. 

A tanévnyitó ünnepély 2015. szeptember 1-jén 8 
órakor lesz. 

Szeretnék köszönetet mondani a tanév során 
iskolánknak nyújtott segítségéért, támogatásáért:  

Petrik Józsefnek, Palla Zsoltnak, Csicsai Istvánnak, 
Szabóné Kurucz Arankának, Németh Gabriellának, 
Schubert Jánosnak, Kósa Zsoltnak, Tóth 
Gábornak, Gremsbergerné Pétervári Henriettnek, 
Kovács Tímeának, Sárossy Attilának és a Tokod 
Vitéz Baranta csapat tagjainak, a Tokodaltárói 
Polgárőr Egyesület tagjainak, az iskolai szülői 
munkaközösség vezetőjének, Nagy Endrénének, 
valamint a szülői munkaközösség tagjainak. 
 

Székely Gabriella intézményvezető 

 

 

F E L H Í V Á S  
 

ÉGETÉS 
 

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. 
 

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. 

KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁSA 
 

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). 
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T A B A K  A K T U Á L I S  H Í R E K  
 

A TABAK 2015. június 8-i elnökségi ülésén, az 
egyesület gazdasági ügyeinek áttekintése után, az 
elnökség a következőkben határozott a két 
szakosztályának működtetésével kapcsolatban: 
 

A labdarúgó szakosztály, a 2014/2015–ös 
szezonban, a megyei bajnokság II. osztályában 
szerepelt, ahol küzdelmes évet követően a 12. 
helyen zárt 29 megszerzett ponttal. Az utánpótlás 
(U-19) csapat a felnőttekhez hasonlóan a 12. 
helyen végzett, 28 ponttal. Az év folyamán, a 
pályázatokon nyert anyagi forrásokból, valamint 
az önkormányzat által biztosított anyagi- és 
természetbeni támogatásoknak köszönhetően a 
versenyeztetés megoldott volt, valamint sikerült 
az öltöző épületét az elvárásoknak megfelelő 
szinten felújítani. Terveink között szerepelt a 
labdarúgó pálya talajának felújítása is, ami 
azonban a szükséges – és nem mellékesen 
tetemes – önrész hiányában nem valósulhatott 
meg. Sajnos azok a cégek, akik a stabil 
működéshez szükséges támogatást az előző 
években nyújtották, a 2015-ös évben már nem 
tudták ezt biztosítani az egyesület, valamint a 
szakosztály számára. Így a következő szezonra 
szükséges források ebben a pillanatban nem 
állnak rendelkezésre. Mivel az egyesület 
vezetése, és az önkormányzati tisztségviselők is 
fontosnak tartják a pontos, tiszta 
elszámoltathatóságot, a pályázati, és egyéb 
támogatók által biztosított források megfelelő 
felhasználását, így tartozásokat nem kíván 
halmozni. 

A TABAK elnöksége úgy határozott, hogy a 
2015/2016-os szezonban, a labdarúgó szakosztály 
működését szünetelteti, a bajnokságokra a 
labdarúgó csapatait nem nevezi. A felelős döntés 
hosszas vívódás, és sok-sok előzetes kalkuláció 
eredményeként született meg. 
A labdarúgó szakosztályát a TABAK nem kívánja 
megszüntetni!  
 

A következő évre egyértelmű feladataként 
határozta meg az elnökség, a Polgármester Úr 
támogatásával, hogy a gazdasági ügyeit rendezze, 
és megteremtse a lehetőséget arra, hogy a 
2016/2017-es szezonban a labdarúgó csapatok 
megfelelő körülmények között folytathassák a 
versengést, és stabil háttérrel dolgozhassanak a 
minél jobb eredmények elérése érdekében. 
 

Az előző évben a TABAK labdarúgó 
szakosztályában végzett munkájáért minden 
vezetőnek, sportolónak, támogatónak 
köszönetünket fejezzük ki, és bízunk abban, hogy 
hamarosan viszont láthatunk mindenkit az 
egyesület kötelékében! 
 

A JUDO szakosztály tovább viszi az egyesület 
nevét, és az önkormányzati támogatásnak 
köszönhetően – a tervek szerint – valamint az évi 
három hazai rendezésű verseny bevételéből 
zavartalanul folytatja működését. 
 

Tokodaltáró, 2015. július 09. 
TABAK elnöksége, 

Kovács Sándor elnök 
 

 

T A B A K  J U D O  S Z A K O S Z T Á L Y  E R E D M É N Y E I  
 
A 2015. június 8-i elnökségi határozatnak 
megfelelően a judo szakosztály töretlenül tovább 
folytatja tevékenységét. 
Egy kis visszatekintés: 2014. évben Kara Angéla és 
Kurucz Csaba Országos Bajnokságon első 
helyezést ért el, míg Sziklai Georgina és Sziklai 
Albert harmadik helyezett lett. 

2015-ben eddig tizennégy versenyen vettünk 
részt ebből kettő külföldön: Galántán és 
Svájcban. Versenyzőink 22 aranyérmet, 16 
ezüstérmet és 11 bronzérmet szereztek. 

A Svájci eredményt szeretném név szerint is 
közölni: 

- Kara Angéla Diák "A" korosztály I. hely 
- Kara Angéla Serdülő korosztály I. hely 

- Krieger Mátyás Diák "B" korosztály I. hely 
- Sziklai Albert Felnőtt korosztály II. hely 
 

Júniusban a tanítás utolsó hetében sportolóinkat 
övvizsgára készítettük fel és sikeresen le is 
vizsgáztak az elsajátított anyagból. 

Augusztusban a szokásos Szlovákiai edzőtáborba 
készülünk. 

Egy nagyon pozitív dolog, kérésünkre a 
Polgármester Úr engedélyezte, hogy a nyári 
időszakban heti három alkalommal erőnléti és 
technikai edzést tartsunk az iskola 
tornatermében, ezzel versenyzőink 
teljesítményét szinten tudjuk tartani az őszi idény 
kezdetére. 
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Új Attila helyi vállalkozó anyagi támogatásának 
köszönhetően versenyzőink felfrissülését edzések 
után egy-egy pohár üdítővel tudjuk biztosítani, 
amit ez úton is köszönünk. 
 

A Magyar Judo Szövetségtől pályázati úton 
Műhelytámogatásként kapott összegekből húsz 
év után 1-1 versenyruhát és melegítőt tudtunk 
vásárolni, amit a judo szakosztály címerével 
láttunk el valamint a tönkrement judo 
szőnyegeink egy részét tudtuk pótolni. A 
versenyruhák mosását Sziklainé Magdi végzi, 
hogy a lehető legjobban tudjuk a ruhák állagát 
védeni. 

Következő versenyünk szeptember első 
hétvégéjén lesz. Hazai rendezésű versenyeink 
szeptemberben illetve decemberben lesznek. 
 

Ez úton szeretném megköszönni és kérni a 
Polgármester Úr, a Képviselő-testület, az 
Általános Iskola igazgatónője, edzőnk valamint a 
szülők segítségét, szakosztályunk további sikeres 
munkájához. 
 

Sziklai Béla 
Szakosztály vezető 

TABAK Judo 
 

 

 

V É R A D Á S  
 

2015. JÚLIUS 30-ÁN (CSÜTÖRTÖKÖN) 15:00-18:00 ÓRÁIG 
VÉRADÁS LESZ A TOKODALTÁRÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL RENDEZVÉNYTERMÉBEN. 

 

2015. április 03-án a Magyar Vöröskereszt 
véradást szervezett Tokodaltárón, köszönet az 
alábbi személyeknek, akik hozzájárultak a 
vérkészlet feltöltéséhez: 
 

Simonné Hamar Katalin 
Tabakovics Szejád 

Szerémy Miklós Károly 
Gárdonyi Istvánné 

Szerémy Péter 
Fige József 

Berzy Gyula 
Nagy Dénes 

Reményi László 
Jánosi Attiláné 
Kukucska Péter 

Kiss Krisztina 
Gárdonyi István 
Vas Lajos (Tát) 

Ungvári László Béláné 

Jillich Ivett (Dorog) 
Budai Krisztina (Szerep) 

Pálfi Balázsné 
Erdős Krisztián 
Tarcsi Sándor 

Mauterer Mihály 
Bihari Ferenc 
Filemon Éva 
Ottlik Ferenc 
Gajdos Zoltán 

Kosztankó Ferenc 
Murcsó Péter 
Szilai Albert 

Erdős Józsefné 
Zsemlics Csaba 

Kántor István (Tokod) 
Mandusitz Tamás (Csolnok) 

Theil Imre (Esztergom) 
 

 

 

N Y Á R I  H Ő S É G  
 

Kánikulai napokon a meleg fokozottan megviseli 
szervezetünket, különösen a déli órákban. 
Tartózkodjunk hűvös helyen, besötétített 
szobában. Ajtókat, ablakokat csukjuk be, 
lehetőleg éjjel vagy hajnalban szellőztessünk. 
Időseket, betegeket, gyermekeket és állatokat 
soha ne hagyjunk zárt, szellőzés nélküli autóban, 
helyiségben. Az elveszített folyadékot 
folyamatosan pótolni kell. Ne fogyasszunk olyan 
innivalót, amely sok cukrot, koffeint vagy alkoholt 
tartalmaz. Ha lehetőségünk van rá, naponta 

többször zuhanyozzunk le langyos vagy hideg 
vízzel. Alkalmazzunk vizes, mentolos törlőkendőt 
arcunk, karjaink felfrissítésére. Kerüljük a nehéz, 
fűszeres ételeket, könnyű, világos színű pamut 
ruhát hordjunk. A kánikula a vízparton, strandon 
a leginkább elviselhetőbb, de ügyeljünk rá, hogy 
napozás után testünket hűtsük le mielőtt a vízbe 
bemegyünk. 

 
Kérjük, hogy mindenki fokozottan tartsa be az 

egészségmegőrzésre vonatkozó tanácsokat. 
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V É D Ő N Ő I  S Z O L G Á L A T  H Í R E I  
 

2015. március 31-óta 13 kisbaba született. A 
családoknak gratulálunk, és jó egészséget 
kívánunk. 

Rácz Rea Zoé 2015.04.14. 
Murcsó Anita 2015.04.22. 
Vágási Bence 2015.04.27. 
Jóni Nikolasz 2015.04.30. 

Bihari Bence Gábor 2015.05.07. 
Reizer Lili 2015.05.14. 

Bartha Laura 2015.05.14. 
Zsadányi Tibor 2015.05.29. 

Erdős Bendegúz 2015.06.09. 
Benis Levente Géza 2015.06.11. 
Szívós László Vajk 2015.06.20. 
Ábrahám Tamás 2015.06.25. 

Esztergomi Linett Nikolett 2015.06.26. 

 
Az Anyatejes Táplálás 
Világnapja alkalmából 
2015. augusztus 5-én 
délután 15 órától 
vidám, zenés, játékos 
családi délutánt tartunk 
a Tokodaltárói Bányász 
Kultúrotthon udvarán. 

Várjuk szeretettel a kisgyermekes családokat 
és az érdeklődőket! 

Bármilyen segítségnek nagyon örülünk: 
személyi, anyag; tárgyi felajánlást is 
elfogadunk. 
 

Szabóné Kurucz Aranka védőnő 
 

 

J Ó T É K O N Y S Á G I  K O N C E R T  
 

Tisztelt Tokodaltárói Lakótársak! 
 
Több fórumon, honlapunkon, facebook 
oldalunkon tájékoztattuk már a lakosságot 
arról, hogy Önkormányzatunk csatlakozott 
ahhoz az országos kezdeményezéshez, mely a 
Kárpátalján élő nehéz helyzetbe került 
magyar honfitársaink megsegítésére indult. 
Folyamatosan gyűjtjük a tartós élelmiszert, 
ruhaneműt, pénzadományt.  

Lakótársak kezdeményezésére, támogatók, 
szponzorok támogatásával 

ROCK-KONCERTET SZERVEZÜNK 

2015. AUGUSZTUS 15-én a sportpályán. 

Helyi, környékbéli és hazánk ismert és 
kevésbé ismert zenekarai jelezték, hogy részt 
vesznek a jótékonysági koncerten. 

Valószínű, hogy az érdeklődő közönség nagy 
része a fiatalabb korosztályból lesz. 
Szeretnénk, hogy ennek a koncertnek a 
bevétele növelje a pénzadományt. A 
rendezvény a késő esti órákig tart, a fiatalok 
szórakozása remélhető, hogy – a célt is 
figyelembe véve – kulturált lesz. 

A szervezők és az Önkormányzat nevében is 
kérem a lakosság megértését. 

 
 

Petrik József 
polgármester 

 

 
 

 

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


