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2018. szeptember

„Ez már az ősz. Borzongva kél a nap.
Közeleg a rozsdaszínű áradat.
Átzúg kertek, erdők, hegyek fölött elnémul a rigó, el a tücsök.
(...)
Csügged az ág, ejti leveleit. Ó, ha az ember is a bűneit
így hullatná! S lomb nélkül, meztelen,
de állhatnék telemben bűntelen!”
/Zelk Zoltán/

MAGYAR VÖRÖSKERESZT
2018. szeptember 17-én a Magyar Vöröskereszt
véradást szervezett Tokodaltárón, köszönet az
alábbi személyeknek, akik hozzájárultak a
vérkészlet feltöltéséhez:
Lovász Sándor (Lábatlan)
Tabakovics Szejád (Tokodaltáró)
Eck Adrienn (Dorog )
Rövid Sándor Örs (Tokodaltáró)
Szerémy Miklós (Tokodaltáró)
Gárdonyi Istvánné (Tokodaltáró)
Logosán Péterné (Tokod)
Bagó Imre (Tokodaltáró)
Tóth Szabó Mária (Tokodaltáró)
Tóth József Tamásné (Tokodaltáró)
Nagyné Polyák Edit (Tokodaltáró)
Zsohárné Babinszki Angéla (Tokodaltáró)

Szabó Katalin (Tokodaltáró)
Bajka Mihályné (Tokodaltáró)
Locher Attila (Tokodaltáró)
Bihari Tamás (Tokodaltáró)
Tarcsi Sándor (Tokodaltáró)
Mauterer Mihály (Tát)
Mauterer Mihályné (Tokodaltáró)
Kiss Vilmos (Tokodaltáró)
Kornokovics Kálmán (Tokodaltáró)
Kovács Tímea (Tokodaltáró)
Kornokovics Zsolt (Tokodaltáró)
Hajnal János (Tát)
Tóth Ferencné (Tokod)
Szakács Balázs (Tokodaltáró)
Magyar Vöröskereszt

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2018. július óta született babák:
Minden kisbabának és családjának
sok boldogságot és jó egészséget
kívánunk.

Kabács Balázs Csaba 2018.07.09.
László Adrienn Erika 07.24.
Új Levente Attila 08.02.
Flórián Elina 08.08.

Szabóné Kurucz Aranka védőnő
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KÖZELGŐ ESEMÉNYEK
RUHAOSZTÁS
Tokodaltáró Község Önkormányzata
HASZNÁLTRUHA OSZTÁST SZERVEZ
2018. OKTÓBER 7-éN
(VASÁRNAP) 09:00-12:00 ÓRÁIG,
A TOKODALTÁRÓI
BÁNYÁSZ KULTÚROTTHONBAN .
A rászoruló embereknek, családoknak nagy
segítség, hogy néhány meleg holmit, vagy
amilyen ruhadarabra szükségük van, megtalálják
helyben és ingyen a felajánlók jóvoltából, a nagy
érdeklődésre való tekintettel ismét használtruha
osztást szervezünk.
Ezúton szeretnénk megköszönni az adományokat,
felajánlásokat, a helyszínt és a szervezők
segítségét.

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI
HULLADÉKBEGYŰJTŐ AKCIÓ
-Tokodaltáró Község Önkormányzat és az
Eszköz Partner Kft. szervezésébenIDŐPONT:
2018. OKTÓBER 13. (SZOMBAT) 0800-1200
HELYSZÍN:
BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON UDVARA
2532 TOKODALTÁRÓ, JÓZSEF A. U. 14.
Az akció során az alábbi hulladékok begyűjtése
történik:
- nagy háztartási gépek (pl. mosógép, hűtőgép
(csak motorral), centrifuga, stb.)
- kis háztartási gépek (pl. vasaló, hajszárító, stb.)
- számítástechnikai berendezések
(pl.
számítógép
és
tartozékai, nyomtató,
számológép, stb.)
- szórakoztató elektronikai
berendezések
(pl.
televíziókészülék,
rádió,
magnó, videó, lemezlejátszó,
telefon, stb.)

-barkácsgépek (pl. varrógép, fűnyíró gép, stb.)
-szerszámok, gáztűzhely, gázbojler, mikrohullámú
sütő, elektromos sütő
Az átvétel azonban megtagadható, amennyiben
az átadásra szánt berendezések erősen rongált,
főalkatrészekkel nem rendelkező (pl. képcsöves
berendezések esetében a képcső hátsó részén
lévő réz tekercs, hűtőgép esetében kompresszor
és hűtőrács, mosógép esetében a forgódob és
villanymotor hiánya, stb.) törött – törmelékes
vagy erősen szennyezett állapotban vannak.
Információ: Nagy Dénes: 06-30/934-5857

OKTÓBER 23-I ÜNNEP
2018. október 19-én (pénteken) 11:00 órakor
kerül megrendezésre az 1956. évi forradalom és
szabadságharc emlékére tartandó ünnepség. Az
ünnepélyes műsor a Tokodaltárói Bányász
Kultúrotthon mozitermében lesz megtartva,
melyre Tokodaltáró Község Önkormányzata
meghívja és várja a lakókat. Színvonalas műsorral
készülnek az általános iskolás diákok, köszöntőt
mond Petrik József polgármester. Az előadás után
a templomkertben kerül sor a koszorúk
elhelyezésére az emlékműnél.

MÁRTON-NAP
2018. november 9-én (pénteken) Márton napi
lampionos felvonulás lesz, már több éves
hagyománynak megfelelően. Minden érdeklődőt
szeretettel várnak a szervezők. Gyülekező a
Tokodaltárói Óvoda udvarában (Sport u. 3.) 17:00
órakor. A látványos és hangulatos megmozdulás
évről évre egyre több érdeklődőt vonz, sok
óvodás és iskoláskorú gyermek vesz részt
szüleikkel, barátaikkal. A menet az óvodától indul.
Az útvonal végén a Művelődési ház udvarában
forró itallal és zsíros kenyérrel kínálják a
szervezők a résztvevőket.
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VÉRADÁS
2018. DECEMBER 17-ÉN
(HÉTFŐN) 15:00-18:00 ÓRA
KÖZÖTT
VÉRADÁS LESZ A TOKODALTÁRÓI
POLGÁRMESTERI HIVATAL
RENDEZVÉNYTERMÉBEN
(2532 TOKODALTÁRÓ, JÓZSEF
ATTILA U. 31.).
A véradás életmentés. A gyógyításhoz
nélkülözhetetlen vér semmi mással nem
pótolható!

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!
Magyar Vöröskereszt

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS
a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben nem részesült háztartások részére
Magyarország Kormánya az 1364/2018. (VII. 27.)
Korm. határozatában egyetértett azzal, hogy
a téli
rezsicsökkentésben
(12.000
Ft
jóváírásában) korábban nem részesült, a
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől eltérő
fűtőanyagot felhasználó háztartások is egyszeri
természetbeni támogatásban részesüljenek. A
támogatás kifizetése tehát nem pénzben történik
majd, hanem természetbeni támogatásként jut el
a háztartásokhoz.

ellenőrizni, hogy a bejelentő háztartása korábban
nem részesült-e téli rezsicsökkentésben.
Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás,
amely
a
téli
rezsicsökkentés
korábbi
intézkedéseiben már részesült! A kizárólag
elektromos
fűtési
móddal
rendelkező
háztartások
nem
jogosultak
az
igénybejelentésre. A természetbeni támogatás
nem tartalmazza a szállítási és darabolási
költségeket.

A
támogatás
igénylése
érdekében háztartásonként
egy
darab
igénybejelentő nyomtatványt kell kitölteni,
amelyet legkésőbb 2018. október 15. napjáig
lehet benyújtani a Tokodaltárói Polgármesteri
Hivatalhoz (2532 Tokodaltáró, József Attila utca
31.). A határidő elmulasztása jogvesztő. Az
igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges
az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem
módosítható.

Az
igénybejelentés
formanyomtatvány
a
település honlapján megtalálható, valamint papír
alapon a Polgármesteri Hivatalban (2532
Tokodaltáró, József Attila utca 31.). A kitöltött
„Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés
végrehajtását követően szükségessé váló további
intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII. 27.) Korm.
határozatban foglalt háztartások részére”
elnevezésű formanyomtatványt személyesen a
Tokodaltárói
Polgármesteri
Hivatalban
ügyfélfogadási időben, vagy postai úton a
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatalnak címezve
(2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31.) lehet
benyújtani.
További információt, részleteket személyesen a
Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájában,
telefonon az 505-635-ös telefonszám 20.
melléken,
illetve
a
szoc@tokodaltaro.hu
levelezési címen tudunk nyújtani.

Az
igénybejelentést
az
a
Tokodaltáró
közigazgatási területén élő, az adott háztartásban
bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személy nyújthatja be, akinek a
háztartásában élő személyek közül senki nem
részesült még rezsicsökkentésben, és erről az
igénylőnek büntetőjogi felelőssége tudatában
nyilatkozatot is kell tenni. Az igénybejelentés
feltétele
a
bejelentő
részéről
annak
tudomásulvétele,
hogy
az
Országos
Katasztrófavédelmi
Főigazgatóság
jogosult
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BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON
Ez történt a nyárON:
A nyári munkát vállalt diákokkal befejeztük a
könyvtári
állomány
honosítását,
így
megkezdődhetett nálunk is a kölcsönzés
tényének digitális rögzítése. A beiratkozott
olvasók műanyag kártyás olvasójegyet kapnak, a
beiratkozás 365 napra szól, díja 400,- Ft. 16 éven
aluliaknak és 70 éven felülieknek a beiratkozás
ingyenes. Diákok és pedagógusok 50%
kedvezményt vehetnek igénybe.
Az állomány új könyvekkel való gyarapítása
folyamatosan történik, érdemes hozzánk betérni.

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekért
Alapítvány pályázata segítségével ismét 27
gyermek 5 napját sikerült megszínesítenünk
augusztus 6-10 között. A közös játékélményén
kívül Esztergomba látogattunk a Geoda Interaktív
Őslény és Ásvány Kiállításra; Mankóné Kispál
Piroska dekupázs technikát oktatott; Horváth
Zoltán a JÁTÉKKUNYHÓ-t hozta el hozzánk; és
Dorogon is strandoltunk az uszodában.

A helyi Bányász-napi megemlékezést augusztus
27-én délután tartottuk. Az ünnepségen
tiszteletét tette a Dorogi Szénmedence
Kultúrájáért Alapítvány elnöke és tagjai, valamint
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület dorogi szervezete is.
Az ő kezdeményezésükre került a lebontott
Brikettgyár
makettje
helytörténeti
kiállítótermünkbe.

Szeptember, októberi programjaink:
Településünk 65 éven felüli lakóinak tiszteletére
szeptember 29-én a Nyergesújfalui Barátság Kör
Egyesület tagjai (irodalmi-, táncos- és színicsoportja) műsorral készülnek.
Közös tudás- közösségi hozzáférés! – Országos
Könyvtári Napok jegyében programjaink:
- csütörtökön: ITT VAN AZ ŐSZ! kreatív
foglalkozás a könyvtárban 16-17.30-ig
- pénteken: VIGYÁZZ, KÉSZ, RAJT! – könyvtári
vetélkedő 16-18 óráig
- vasárnap: A KOCKA EL VAN VETVE! családi
játékforrások, társasjátékok 15-18 óráig.
Az 1956-os forradalmi megemlékezést október
19-én 11 órakor az intézmény MOZI termében
tartjuk. Koszorúzás a műsor után a Szent Borbála
Római Katolikus Templom kertjében elhelyezett
emlékműnél lesz.
Guba Mónika
Bányász Kultúrotthon
Intézményvezető-helyettes
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Tisztelt Tokodaltáróiak!
Néhány mondatban tájékoztatom a lakókat az
önkormányzat, a hivatal elmúlt időszakban
végzett munkájáról, a tervezett és elvégzett
feladatokról:
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselőtestület elfogadta a Dorog és Térsége Szociális
Alapellátó Szolgálat 2017. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2018. július 1. és a 2019.
június 30. közötti időszakra a Heira Gasztro Kft.vel (2532 Tokodaltáró, Tárna utca 1.) kötött
közszolgáltatási szerződést a közétkeztetés
biztosítására.
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testület elfogadta az Esztergomi
Hivatásos Tűzoltó parancsnokság 2017. évi
tevékenységéről szóló beszámolóját.
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselőtestület elfogadta a Dorogi Többcélú Kistérségi
Társulás 2017. évi tevékenységéről szóló
beszámolót.
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a Tokodaltárói Bányász Atlétikai Klub
(2532 Tokodaltáró, József Attila u. 31.) részére –
működési kiadásainak fedezetére – egyszeri,
vissza nem térítendő támogatást nyújt 40.000 Ft
összegben.
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselőtestülete, 2017. 07. 24-én bekövetkezett csapadék
okozta károk helyreállítása tárgyban kiírt
közbeszerzési eljárásban megállapítja, hogy az
ELERBÉ
Útépítő
Kft.
(1043
Budapest,
Munkásotthon u.41.X /43.) érvényes és
legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás bírálati
szempont szerinti legkedvezőbb ajánlatot tette
mindhárom ajánlati részre, erre tekintettel az
ajánlattevő ajánlatát, mint érvényes és nyertes
ajánlatot kihirdette, a károk elhárítása
folyamatban van.
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
a
„közintézmények
energetikai korszerűsítése” tárgyú pályázati
felhívás keretén belül, az „Energetikai
korszerűsítés Tokodaltárón a TOP-3.2.1-15
program keretében” címen kiírt közbeszerzési
eljárásban az ajánlatok elbírálásáról szóló

összegzéseket – a határozat mellékletét képező
tartalommal – elfogadja és megállapítja, hogy a
közbeszerzési eljárás valamennyi részben
eredményes
volt.
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
megállapítja, hogy a Royal Nexus Kft. ajánlata
mindkét közbeszerzési rész tekintetében
érvényes, ajánlatadó az értékelési szempontok
szerinti legkedvezőbb ár-érték arányt tartalmazó
ajánlatot tette. Erre tekintettel az ajánlattevő
ajánlatát, mint érvényes és nyertes ajánlatot
kihirdeti.
Tekintettel arra, hogy a közbeszerzési eljárás 1.
részében a legjobb ajánlatot benyújtó Royal
Nexus Kft. nettó 59.600.154,- Ft ajánlati ára
5.825.943,- Ft-tal meghaladja a rendelkezésre álló
fedezet összegét (nettó 53.774.211,- Ft), így a
fedezet saját forrásból történő kiegészítése
mellett dönt.
A közbeszerzési eljárás 2. részében a legjobb
ajánlatot
benyújtó
Royal
Nexus
Kft.
nettó 66.141.487,- Ft ajánlati ára 14.576.678,- Fttal meghaladja a rendelkezésre álló fedezet
összegét (nettó 51.564.809,- Ft), így a fedezet
saját forrásból történő kiegészítése mellett dönt.
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről szóló
2011. évi CXC. törvény 67. § (7) bekezdése
alapján - a nevelőtestület véleményének
kikérését követően - 2018. augusztus 1. napjától
2023. július 31. napjáig szóló határozott időre
Herczeg Mária közalkalmazottat bízza meg a
Brunszvik Teréz Óvoda intézményvezetői
feladatainak ellátásával.
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi
költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 3.
melléklet I. 9. pont szerinti szociális célú
szénvásárláshoz kapcsolódó támogatásra irányuló
pályázaton
indulni
kíván.
A
kiegészítő
támogatáshoz szükséges bruttó 240.030,- Ft-os
önerőt, saját forrást az Önkormányzat 2018. évi
költségvetéséről
szóló
1/2018.
(II.6.)
önkormányzati rendelet alapján biztosítja. Az
Önkormányzat a szociális célú széntámogatásban
részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér, és
felhatalmazza Petrik József polgármestert a
pályázat előkészítésére, és benyújtására 378
mázsa szénmennyiség erejéig.
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Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Önkormányzat vagyonáról
szóló 2/2013. (II.19.) önkormányzati rendelet
alapján – a határozat mellékletét képező
tartalommal pályázatot ír ki a Tokodaltáró,
2032/8, 2032/9, és 2035. helyrajzi számú,
Tokodaltáró, Vajaskúti dűlőn található, három
építési telek értékesítésére.
Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete a DIGI Távközlési és
Szolgáltató Kft. által benyújtott kérelemre, az
optikai légkábel hálózat kiépítéséhez a
tulajdonosi és a közútkezelői hozzájárulását
megadja, döntésünkkel településünk lakóinak
kívánunk választási lehetőséget biztosítani.

Tokodaltáró
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete vállalkozási szerződést kötött
a Nati-Ati Aszfalt Kft-vel, Tokodaltáró belterületi
utak javítása kátyúzással és szőnyegezéssel
feladat
elvégzésére.
A
munkálatok
megkezdődtek,
a
munka
minőségének
garanciáját a szerződésben rögzítettük.
Továbbiakban is számítunk a lakosság
érdeklődésére
munkánkkal,
az
elvégzett
feladatokkal kapcsolatban, várjuk építő jellegű
véleményüket, javaslataikat!
A hivatal dolgozói, és az önkormányzat nevében:
Petrik József polgármester

SZENDI JÁNOSNÉ KÓRUSTAG
KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁSA
Köszönetemet fejezem ki, hogy Szendi Jánost,
szeretett férjemet a Táti temetőbe utolsó útjára
elkísérték, és sok-sok koszorúval és virággal
halmozták el a sírját.
Gyászoló család

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy dr. Szabó Éva
háziorvos - a saját körzetéhez tartozó betegei
számára - helyi vérvételi lehetőséget biztosít az
idős, mozgásukban korlátozott, beteg emberek
részére, havonta egy alkalommal, az orvosi
rendelő épületében. A vérvétel előzetes
bejelentkezéshez, regisztrációhoz kötött!

FELHÍVÁS
AVAR ÉS KERTI HULLADÉK
ÉGETÉSE
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.
Tóth Gábor jegyző

KARÁCSONYI ADOMÁNYGYŰJTÉSI FELHÍVÁS
Karácsonyi adománygyűjtés céljából idén is felajánlásokat kérünk magánszemélyektől, kis- és
nagyvállalkozóktól, valamint cégektől a 2018. évi Falukarácsony ünnepségünk megszervezéséhez.
Az összegyűlt adományokból Tokodaltáró településen élő 3-14 éves gyermekeknek készül ajándékcsomag,
melyek átadására a Falukarácsony ünnepség előtt kerül sor.
A felajánlott pénzösszeget készpénzben Kósa Zsolt képviselő részére van lehetőség átadni
átvételi elismervény ellenében, valamint Tokodaltáró Község Önkormányzat
bankszámlaszámára történő átutalással (számlaszám: 58600441-11234810-00000000,
Közlemény: Falukarácsonyra adomány gyermekeknek).
Petrik József polgármester,
Tokodaltáró Község Képviselő-testülete
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BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA
A 2018/19-es nevelési évre 85 gyermek iratkozott
be intézményünkbe. 4 csoporttal működünk: 1
kiscsoport (25 fő), 1 kis-középső (22 fő), 1
középső-nagy (18 fő), és 1 nagycsoport (20 fő).
A személyi feltételekben változás történt. Két
óvodapedagógus, Hideg Tiborné és Pánczélné
Világi Ildikó 40 éves munkaviszonyuk után
nyugdíjba vonulnak, ezért már szeptember 01jétől nem dolgoznak. Ezúton gratulálunk, és
kívánunk nekik jó egészséget, tartalmas, boldog
nyugdíjas éveket.
A megüresedett két álláshelyre csak egy
jelentkező volt, Szuromi Andrea Mirella, aki a
Katica csoport délutános óvónője lett. A másik
státuszt továbbra is hirdetjük, várjuk a
jelentkezőt.
A nyár folyamán pályázati forrásból nyert
támogatás finanszírozásából megkezdődött az
óvoda teljes energetikai korszerűsítése. A
munkálatok jelenleg is folynak, az alsó épület
szinte teljesen elkészült, a felsőben most
kezdődtek el. Igyekszünk minél hamarabb
esztétikussá, barátságos környezetté varázsolni a
csoportszobákat, és az óvoda minden helyiségét.

A felújítás következtében fennálló működési
zavarokért a szülők szíves elnézését kérjük,
megértésüket köszönjük!
Programjaink, események (szeptemberdecember):
- Mihály napi vásár (a felújítás miatt szűkebb
keretek között) szeptember 28.
- Állatok világnapjáról való megemlékezés
október 05.
- Márton napi készülődés, felvonulás
november 09.
- Advent, karácsonyi készülődés
- Mikulás december 06.
- Luca nap december 13.
- Karácsonyi
ünnepély
az
óvodában
december 14.
Igény szerint ebben a nevelési évben is
lehetőséget biztosítunk az Angolka Klub
nyelvoktatására, valamint a zenés táncoktatásra.
Tokodaltáró, 2018. szeptember 18.
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HIRDETÉS
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselőtestülete 159/2016. (XI.30.) önkormányzati
határozatában az Altárói Tükörben történő
hirdetés megjelenésének díját az alábbi
összegekben határozta meg:
A4-es méret 10.000,A5-ös méret 5.000,A6-os méret 2.500,-

A hirdetés fekete-fehér, egyszeri megjelenést
tartalmaz.
Részletekről érdeklődni az alábbi e-mail címen
lehet: tokodaltaro@tokodaltaro.hu
Petrik József polgármester

Kiadja: Tokodaltáró Község Önkormányzata, Felelős kiadó: Petrik József polgármester,
Szerkesztette: Eck Adrienn.
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