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Kosztolányi Dezső:
Húsvét
„Már kék selyembe pompázik az égbolt,

S míg zúg a kedv s a víg kacaj kitör,

tócsákba fürdenek alant a fák,

megrészegül az illaton a föld,

a földön itt-ott van csak még fehér folt,

s tavasz-ruhát kéjes mámorban ölt –

a légen édes szellő szárnyal át.
Pöttön fiúcskák nagyhasú üvegbe

kelet felől egy sírnak mélyiből,

viszik a zavaros szagos vizet,

elrúgva a követ, fényes sebekkel

a lány piros tojást tesz el merengve,

száll, száll magasba, föl az isten-ember.”

a boltokat emberraj tölti meg.
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete és a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében
áldott húsvéti ünnepeket kívánok a település lakóinak!
Tisztelettel: Petrik József polgármester
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KÖZELGŐ ÜNNEPEINK
NAGYPÉNTEK
ÁPRILIS 15.
Húsvétot megelőző péntek, a kereszténység e
napon emlékezik Jézus kereszthalálára. A
nagypénteki passiók első hazai bizonyítéka a XV.
századból valók. A szent sír körüli virrasztás, a
kálváriajárás is a nagypénteki ájtatosság része
volt. A víznek, mint a tisztulás jelképének nagy
szerepe van Húsvétkor. Úgy tartották, hogy aki
Nagypénteken napkelte előtt megfürdik azon
nem fog a betegség. A nagypénteki hajnali vizet
„aranyos víznek” – szótalan víznek nevezték. Sem
menet, sem jövet nem szabadott megszólalni. A
gyerekeket is leküldték a patakra, hogy korán
kelők legyenek.

HÚSVÉT
ÁPRILIS 17-18.
A húsvét a keresztény egyház egyik legfontosabb
és legnagyobb ünnepe, amelyen Jézus Krisztus
feltámadását ünnepeljük, ugyanakkor a tavasz
eljövetelének köszöntése is, gondoljunk csak a
rügyező fákra, a tavaszi virágokra, a bimbózó
növényekre, amelyek a természet újjászületését,
feléledését jelzik. Számtalan zsidó, germán és
katolikus
hagyomány,
népszokás,
rituálé
kapcsolódik hozzá évezredek óta. Ma egyházi és
családi ünnep, amelyből nem hiányoznak a
húsvéti szimbólumok.

munkaszüneti szabadnap. Ez a nap a szerelem
ünnepe is egyúttal, hiszen a legények ekkor
állítanak májusfát azoknak a leányoknak, akinek
udvarolnak.

ANYÁK NAPJA
MÁJUS 1.
Magyarországon az anyák napja mindig május
első vasárnapjára esik. Tehát az anyák napja
2022-ben május 1-jén van, vagyis egybeesik a
munka ünnepével. Az anyák napja világszerte
megünnepelt nap, csak más és más napokon
ünneplik a különböző országokban. Az Egyesült
Államokban először 1872-ben, Bostonban
ünnepelték meg az anyák napját. 1907-ben a
philadelphiai Anna M. Jarvis próbálta az anyák
napját nemzeti ünneppé nyilváníttatni. Az
ünnepet május második vasárnapjára tűzte ki,
elhunyt édesanyja emlékére. Rengeteg időt és
energiát szánt arra, hogy az ünnepet előbb állami,
majd nemzetközi ismertségűvé tegye. Jarvis a
célját 1914-ben érte el, amikor Woodrow Wilson
amerikai elnök a napot hivatalos ünneppé
nyilvánította.
Az ünnepet
„felkarolták”
a
virágkereskedők, üdvözlőlap-gyártók, cukorka- és
ajándék-kereskedők,
akik
Európában
is
propagálni kezdték az Amerikában elterjedt
ünnepet, amelynek hatására az gyorsan
népszerűvé vált a kontinensen is.

PÜNKÖSD
JÚNIUS 5-6.

A MUNKA ÜNNEPE
MÁJUS 1.
A munka ünnepe hivatalosan egy nemzetközi,
tehát a világ más országaiban is megtartott, a
munkásmozgalmak által kiharcolt, minden évben
május 1-jére eső ünnepség, ami állami

A pünkösd a húsvét utáni 7. vasárnapon és hétfőn
tartott
keresztény
ünnep,
amelyen
a
kereszténység a Szentlélek kiáradását ünnepli
meg.
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ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
2022. január – február
Tájékoztatás a 2022. januári és februári
képviselő-testületi ülések
fontosabb döntéseiről
A Képviselő-testület 2022. január 26-án
tartotta első ülését az évben, ahol a
következő döntések születtek:
1.
Az
Önkormányzat
költségvetésének elfogadása

2022.

évi

A Pénzügyi, Településfejlesztési és Szociális
Bizottság véleményezése után a Képviselőtestület elfogadta az Önkormányzat 2022. évi
költségvetését. Az elfogadott rendeletet a
település
honlapján,
az
Önkormányzat/Rendeletek menüpont alatt
megismerhetik.
A költségvetésben terveztük a település
működtetéséhez,
karbantartásához,
fejlesztéséhez szükséges kiadásokat, a
közszolgáltatásokat,
valamint
az
intézményeink fenntartásához szükséges
személyi és dologi előirányzatokat.
A Képviselő-testület több pályázatot nyújtott
be az év elején. A projektek támogatása
esetén pályázati forrásból, illetve a település
bevételeiből több fejlesztést kívánunk
elindítani.
Nagyon fontos az intézményeink fejlesztése,
ezért új bölcsőde épületre, illetve az óvoda
korszerűsítésére, felújítására pályáztunk. A
településen nagy az igény a bölcsődei
ellátásra, melyet a jelenlegi 7 fős mini
bölcsődénk nem tud kielégíteni. A pályázat
pozitív elbírálása esetén az épület új
tornaszobával bővül, illetve felújításra
kerülnek az óvoda mosdóhelyiségei, tálaló
konyhái és az alsó épület tetőszerkezete.
A Bányász Közösségi Színtér épületén
(művelődési ház) energetikai korszerűsítést
szeretnénk végrehajtani, és erre nyújtottunk

be pályázatot a Magyar Falu Program
keretében. A nyílászáró cserék folytatásával
és a régi gázkazánok cseréjével szeretnénk
racionalizálni
a
hatalmas
épület
fűtésszámláját.
Megrendelésre kerültek a Szegfű utca szilárd
burkolattal történő ellátásához szükséges
tervek, illetve az idei költségvetésben forrást
biztosítottunk a kivitelezési munkákra is.
Pályáztunk továbbá a településközpont, a
Tárna utca megújítására, az Orgona utca
felújítására, valamint a gyógyszertár előtti
járda felújítására is. Pályázati nyertesség
esetén a Sport utca és Béla utca közötti
szakasz újulhat meg.
A tornaterem felújítása is folytatódik,
megkezdődtek a külső szigetelési munkák. A
pályázati
támogatás
mellett
jelentős
önkormányzati forrást is biztosítunk arra,
hogy
a
tornaterem
megújuljon,
megszépüljön.
Várhatóan idei év tavaszán érkezik a
településre az 9 személyes kisbusz, melyhez
pályázaton nyertünk támogatást.
Bízunk benne, hogy az idei évben végre
elindulhat a csapadékvíz-elvezetési projekt is.
A tervek alapján a település szélén kerülne
elvezetésre a csapadékvíz, és a József Attila
utca elején, a 10-es számú főút mellett is
megoldódnának a felhőszakadások esetén
jelentkező problémák.
Fontos, hogy idén megvalósuljon az Illyés
Gyula utca ki- és bevezető szakaszának
aszfaltozása, valamint az Erkel Ferenc utca –
Szent István utca sarkán az árok szélének
betonozása, a csapadékvíz elvezetése.
Pénzügyi forrásokat biztosítunk, illetve
pályáztunk a játszóterek bővítésére, valamint
a közművelődési feladatok ellátásához
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szükséges eszközök (például mobilszínpad)
beszerzésére.
A fejlesztésekhez elengedhetetlen a pályázati
támogatás,
ezért
az
önkormányzat
valamennyi pályázaton indulni kíván, mely a
település fejlődését szolgálja.
2. A polgármester illetményének
költségtérítésének megállapítása

2022.

A Képviselő-testület döntött mezőgazdasági
területek bérbeadásáról. Két eredménytelen
pályázat kiírása után a 1911/2 és a 1911/3.
helyrajzi számú ingatlanokat kívánja bérbe
adni az Önkormányzat, melynek részleteit
egyeztetjük az érdeklődő bérlővel.

és
7. A civil szervezetek támogatása

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény módosította a
polgármesterek
illetményének
és
költségtérítésének összegét. A Képviselőtestület, mint munkáltató elfogadta a
polgármester
új
illetményét
és
a
költségtérítés összegét. Az 5.000 fő alatti
települések esetében az illetményemelkedést
teljes egészében támogatja az állami
költségvetés.
3.
Az
Önkormányzat
rendezvénynaptára

6. Mezőgazdasági területek bérbeadása

évi

A
Képviselő-testület
elfogadta
az
Önkormányzat 2022. évi rendezvénynaptárát,
mely hamarosan elérhető lesz a település
honlapján és a Bányász Közösségi Színtér
facebook oldalán.

A Képviselő-testület 2022. február 23-ai
ülésén fogadta el a civil szervezetek 2021. évi
támogatásának
felhasználásáról
szóló
beszámolókat, illetve döntött a 2022. évi
támogatásokról:
- Az Óvoda Alapítványa (Ép Testben Ép
Lélek Alapítvány): 200.000 Ft
- Az Iskola Alapítványa (Gárdonyis
Gyermekekért Alapítvány): 200.000 Ft
- Tokodaltárói Bányász Atlétikai Klub:
- Labdarúgó Szakosztály: 600.000 Ft
- Judo Szakosztály: 600.000 Ft
- Asztalitenisz Szakosztály: 100.000 Ft
- Tokodaltárói
Polgárőr
Egyesület:
300.000 Ft
- Magyar
Vöröskereszt
Szervezete:
300.000 Ft
- Tokodi Önkéntes Tűzoltó Egyesület:
100.000 Ft

4. A szünidei étkeztetés biztosítása
Önkormányzatunk az idei évben is szerződést
kötött
az
ingyenes
szünidei
gyermekétkeztetés biztosítására. Az óvodai
és iskolai szünetekben a hátrányos helyzetű
gyermekeknek a napi egyszeri melegételt
biztosítani
fogjuk.
A
közszolgáltatási
szerződést a Heira-Gasztro Kft.-vel kötötte
meg az Önkormányzat.
5. A Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde
nyári zárva tartási rendje
A nyári karbantartási feladatok elvégzése
érdekében az óvoda és a bölcsőde 2022.
július 25. napjától 2022. augusztus 12.
napjáig zárva tart.

8. A volt hulladéklerakó monitoring- és
gázkútjainak vizsgálata
A Miksici hulladéklerakót az Önkormányzat –
egy hulladékgazdálkodási társulás keretén
belül - pályázati forrásból rekultiválta. 2028ig fennálló kötelezettségünk, hogy az itt
elhelyezett monitoring és gázkutak esetében
méréseket végeztessünk. Ezen mérések
elvégzésével a HydroSys Kft-t bízta meg az
Önkormányzat 1.798.000 Ft+ÁFA vállalkozási
díjért. A Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás
azon települései, akik régebben a Miksicre
szállították a hulladékot, hozzájárulnak a
költségek viseléséhez. Önkormányzatunk
költségvetését így a fenti vállalkozói díj 1015%-a terheli.
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9. Igazgatási
Hivatalban

szünet

a

Polgármesteri

A Képviselő-testület igazgatási szünetet
rendelt el a Polgármesteri Hivatalban a
következők szerint:
- 2022. július 25. – 2022. július 29. – nyári
igazgatási szünet
- 2022. augusztus 17. – 2022. augusztus
19. Szent István ünnepe előtti időszak
- 2022. december 21. – 2022. december
30. – karácsonyi, újévi időszak
Az igazgatási szünetben az ügyeleti rendszer
megszervezésre kerül.
10.
Zúzottköves
kapcsolatos döntés

út

kialakításával

A Képviselő-testület árajánlatokat kért be, a
Tokodaltáró, 934/2 helyrajzi számú ingatlan,
természetben Vasút utca (Bányász utcától
Esztergom-Kertváros felé vezető szakaszon)
zúzottköves kialakítására, a földmunka
elvégzésére és zúzott kő beszerzésére,
leterítésére. A Képviselő-testület árajánlatok
ismeretében
egyeztet
az

ingatlantulajdonosokkal
a
beruházás
finanszírozásáról, megvalósításáról.
11. Döntés a tornaterem használatáról
A tornaterem felújítása, korszerűsítése tavaly
ősszel elkezdődött és jelenleg is tart, ezért az
a határozat született, hogy a tornatermet a
felújítás műszaki átadás-átvételéig nem adja
bérbe az Önkormányzat.
12. A szavazatszámláló bizottság tagjainak,
póttagjainak megválasztása
A Képviselő-testület a helyi választási iroda
vezetőjének javaslatára megválasztotta a
2022. április 3-ai országgyűlési képviselők
választásán,
valamint
országos
népszavazáson működő szavazatszámláló
bizottságok tagjait, póttagjait.
Tokodaltáró, 2022. március 2.
Petrik József
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS HELYI RENDELETEK ELFOGADÁSÁRÓL ÉS
KIHIRDETÉSÉRŐL
A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2015. (III.23.)
önkormányzati rendelet 26. §-a alapján tájékoztatást adok az elmúlt időszakban elfogadott
rendeletekről:
- Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2022. (I.27.) önkormányzati
rendelete az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről
Fenti rendeletet 2022. január 27. napján kihirdettem. Az egységes szerkezetbe szedett hatályos
jogszabályok megtalálhatók a www.tokodaltaro.hu oldalon, az Önkormányzat/Rendeletek
menüpont alatt.
Tóth Gábor jegyző
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TÁJÉKOZTATÁS TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PÁLYÁZATOKRÓL
Tisztelt Tokodaltárói Lakosok!
Tokodaltáró Község Önkormányzata január és
február
hónapban
a
következő
településfejlesztési pályázatokat nyújtotta be
az illetékes minisztériumokhoz:

megtámasztás mellett új aszfaltréteggel
erősítenénk meg az útpályát),
5. A Sport utcától a Béla utcáig tartó
járdaszakasz felújítása, térkövezése (a park és
a gyógyszertár előtt),

1. Újépítésű, 26 fő férőhelyes bölcsőde
megvalósítása a volt strand területén,

6. A Szent István utcai játszótéren a nagy
kalandvár és a körhinta cseréje,

2. Az Óvoda tornaszobával történő bővítése,
a vizesblokkok és a konyhák felújítása,
valamint az alsó épület tetőszerkezetének
cseréje,

7. A Bányász Közösségi Színtér nyílászáróinak,
valamint a korszerűtlen gázkazánok cseréje,

3. A Tárna utca felújítása (Az aszfaltozás a
Juhász Gyula utcáig, a jelenlegi járdák
felújítása, térkövezése teljes szakaszon,
illetve
parkolók
kialakítása
pályázati
nyertesség esetén),
4. Az Orgona utca felújítása (a zöldhulladéklerakó okozta forgalom miatt az út állapota
romlott, ezért szegélykővel történő

8. A Bányász Közösségi Színtérnél a
rendezvényszervezéshez szükséges eszközök
és mozgószínpad beszerzése, valamint a
művelődésszervező
munkatárs
bértámogatása.
Valamennyi
pályázatot
határidőre
benyújtottuk és bízunk a település számára
kedvező elbírálásban.
Petrik József
polgármester

KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEI
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselőtestülete a 2022. évi üléseit a munkarendben
meghatározott
időpontban
tartja.

Az aktuális témákról a meghívóból
tájékozódhatnak,
mely
a
honlapon
(www.tokodaltaro.hu) közzétételre kerül.

Az ülések nyilvánosak, minden érintett,
illetve érdeklődő azon részt vehet.

Az idei év előttünk álló időszakában a
következő
időpontokban
ülésezik
a
Képviselő-testület:

Tervezett időpont
2022. április 27. (szerda)
2022. május 25. (szerda)
2022. június 29. (szerda)
2022. szeptember 28. (szerda)
2022. október 26. (szerda)
2022. november 30. (szerda)
Közmeghallgatás
2022. december 14. (szerda)

Az ülés kezdési
ideje
17:00
17:00
17:00
17:00
17:00

Polgármesteri Hivatal rendezvényterme
Polgármesteri Hivatal rendezvényterme
Polgármesteri Hivatal rendezvényterme
Polgármesteri Hivatal rendezvényterme
Polgármesteri Hivatal rendezvényterme

17:00

Polgármesteri Hivatal rendezvényterme

17:00

Polgármesteri Hivatal rendezvényterme

Helyszín
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ELŐZETES TÁJÉKOZTATÁS TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
TERVÉNEK KÉSZÍTÉSÉRŐL
TOKODALTÁRÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE ELINDÍTOTTA A TELEPÜLÉS HELYI
ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK FELÜLVIZSGÁLATÁT, AZ ÚJ TERLEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV ELKÉSZÍTÉSÉT.
A felülvizsgálattal kapcsolatban írásbeli javaslatot, észrevételt a helyi lakosok az érintettek, partnerek
- postai úton: Tokodaltáró Község Önkormányzata – Petrik József polgármesternek címezve a
2532 Tokodaltáró, József Attila u. 31., Pf.: 4.címre küldve, vagy
- emailen:

a muszak@tokodaltaro.hu címre küldve

2022. április15 –ig tehetnek.
Az eljárással kapcsolatos részletes tájékoztató a következő oldalakon olvasható. Bővebb felvilágosítás
személyesen a Polgármesteri Hivatalban (2532 Tokodaltáró, József Attila u. 31.) elektronikus levélben a
muszak@tokodaltaro.hu címen és telefonon a 33/505-635-ös telefonszámon kérhető.

Tisztelt Tokodaltárói Lakosok, Ingatlantulajdonosok, Érdekképviseleti szervezetek,
Gazdálkodó szervezetek, Civil szervezetek, Vallási Közösségek!
A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési
eszközökről, valamint az egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012 (XI. 8.)
Kormányrendelet (továbbiakban: Korábbi Kr.) 37.§ (2) a) pontban foglaltaknak megfelelően ezúton
tájékoztatom az érintetteket és a partnereket Tokodaltáró Község Településtervének
(Településfejlesztési Terv és a Településrendezési Terv) készítésének megindításáról. (A készülő tervek
leírását bővebben az 1. melléklet tartalmazza.)
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 60.§ (8) pontja szerint a
településeknek a 2012. augusztus 6-án hatályos szabályoknak megfelelő településfejlesztési koncepciójuk,
integrált településfejlesztési stratégiájuk vagy településrendezési eszközeik módosítására 2023. december
31-ig van lehetőségük.
Tokodaltáró község településrendezési eszközei 2011-ben készültek azóta a felsőbb jogszabályi környezet
gyökeresen megváltozott emiatt és jogszabályi kötelezettség is az új településrendezési eszközök
megalkotása.
Tokodaltáró Község Képviselő-testülete 97/2021. (IX. 29.) határozatával döntött az új településterv
elkészítéséről. A településrendezési tervezési szerződés a legjobb ajánlatot adó tervezővel (Bak Gabriella
okl. településmérnök, településtervező, ev.) került aláírásra Tokodaltáró Község Képviselő-testülete
98/2021. (IX. 29.) határozatának értelmében.
A településterv egyeztetése a Korábbi Kr. előírásainak megfelelő egyeztetési szabályok szerint, a partnerek
tájékoztatása pedig a partnerségi egyeztetés helyi szabályairól szóló Tokodaltáró Község Önkormányzat
Képviselő-testületének 7/2017.(VI.7.) önkormányzati rendelete előírásai szerint történik.
A készítendő Településfejlesztési Terv és Településrendezési Terv a korábbi R. 36.§ szerinti teljes eljárással
kerülnek véleményezésre. (A teljes eljárás szerinti egyeztetés és elfogadás rendjének leírását a Korábbi Kr.
részletesen tartalmazza.)
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A felülvizsgálattal érintett településfejlesztési dokumentumok és településrendezési eszközök:
- Tokodaltáró Község Településfejlesztési Koncepciója,
- Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2011. (II.21.) önkormányzati
határozata a Településszerkezeti tervről,
- Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2011. (II. 23.) önkormányzati
rendelete a Helyi Építési Szabályzatról.
A rendezés alá vont terület:
A készülő településterv a település teljes közigazgatási területét érinti.
A településfejlesztési terv és a településrendezési terv készítésének célja és várható hatásai:
- Az új és a hatályos jogszabályoknak megfelelő - a településtervek tartalmáról, elkészítésének és
elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló
419/2021. (VII. 15.) korm. rendeletnek (Továbbiakban: Új Kr.) megfelelő -Településfejlesztési Terv
elkészítése, mely a település jövőképének meghatározása mellett, a település fejlődésének
meghatározására rögzíti azokat a rövid, közép- és hosszú távú célokat, feladatokat,
településfejlesztési akciókat, fejlesztéseket, intézkedéseket, amelyeket a település a tervszerű,
fenntartható és gazdaságos fejlődése és üzemeltetése érdekében megvalósítana.
- Az új, korszerűbb és a hatályos jogszabályoknak megfelelő (az Új Kr. előírásainak megfelelő)
Településrendezési Terv megalkotása. A tervek kiegészítése a frissített régészeti lelőhelyekkel,
környezetvédelmi, tájvédelmi, vízügyi, bányászati és egyéb védelemmel és korlátozással érintett
területekkel.
- A Településrendezési terv egységes digitális állományának létrehozása, a területfelhasználási és
övezeti besorolások, a közlekedési hálózatok, közmű gerinchálózatok felülvizsgálatával, az Országos
és Megyei Területrendezési Terveknek való megfelelőség biztosításával, a biológiai aktivitási érték
szinten tartásával, az egyes államigazgatási szervek által szolgáltatott friss adatokkal. Ennek
hatásaként a teljes közigazgatási területre kiterjedő egységes, átláthatóbb és aktualizált
településrendezési terv jön létre, amelyek felváltják a jelenlegi elavult, nehezen átlátható
településrendezési eszközöket.
- A településterv az ismert és az Önkormányzat által támogatott fejlesztési és módosítási szándékok
figyelembevételével készülnek, melynek hatására a településterv összhangba kerül a község
településfejlesztési és településrendezési céljaival.
- A jelenlegi településrendezési eszközök hatályba lépése óta jelentős változások léptek életbe az
építésügyi jogszabályi környezetben. A felülvizsgálat egyik célja a magasabb szintű jogszabályokkal
történő összhang megteremtése, melynek hatására javul a jogbiztonság.
A településfejlesztési terv és a településrendezési terv készítésének előzetes tájékoztató szakasza részeként
jelen hirdetményt közzétesszük és a partnereket tájékoztatjuk a www.tokodaltaro.hu oldalon, a községháza
hirdető tábláján, az önkormányzat egyéb közterületi hirdető felületein, valamint az Altárói tükör 2022. évi
1. számában is.
A felülvizsgálattal kapcsolatban írásbeli javaslatot, észrevételt a helyi lakosok az érintettek, partnerek
- postai úton: Tokodaltáró Község Önkormányzata – Petrik József polgármesternek címezve a
2532 Tokodaltáró, József Attila u. 31., Pf.: 4.címre küldve, vagy
- emailen:

a muszak@tokodaltaro.hu címre küldve

2022. április15 –ig tehetnek.
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Az észrevételnek tartalmaznia kell az észrevételt tevő nevét, postai vagy email címét, telefonszámát, a
felmerült probléma, észrevétel, kérés vagy javaslat pontos leírását.
A veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép védelmi szabályok
eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet alapján a helyi önkormányzat a partnerségi
egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az
egyeztetést elektronikus úton folytatja le, az előzetes tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton
történik. Az észrevételeket és javaslatokat a honlapon (www.tokodaltaro.hu) történő közzétételtől
számított 15 napon belül lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton.
Tokodaltáró, 2022. március 25.
Petrik József
polgármester

1. melléklet

Tájékoztatás a készülő tervekről

1. Megalapozó vizsgálat:
Célja a korábbi tervek a helyi és magasabb szintű jogszabályok és a begyűjtött adatok számbavétele és
értékelése. A településszerkezet, tájhasználat, közműhálózatok, települési karakter alakulásának elemzése
alapján a megoldásra váró feladatok feltárása, összegzése és rendszerezése. A megalapozó vizsgálat úgy
készül, hogy az megfelelő alapul szolgáljon a készülő településfejlesztési terv és településrendezési terv
elkészítéséhez.
2. A településfejlesztési terv (továbbiakban: TFT) A TFT-ben az önkormányzat a területi adottságok és
összefüggések figyelembevételével rövid, közép- és hosszú távra rendszerbe foglalja településfejlesztési
szándékait, ennek keretében meghatározza a település jövőképét, a jövőkép megvalósítása érdekében
meghatározza az integrált stratégiai fejlesztési célokat és a célok elérését szolgáló feladatokat. Az egyes
integrált stratégiai fejlesztési célokhoz és a feladatokhoz rögzíti a fejlesztési céladatokat és a fejlesztési
akcióterületeket, egyben javaslatot tesz - a település térbeli, fizikai rendszerébe illesztve - az akcióterületek
hasznosításának jellegére és módjára, a megőrzendő és a fejlesztési célokat szolgáló egyéb területek
meghatározásával együtt.
3. településrendezési terv (továbbiakban: TRT) a TFT-ben foglaltakkal összhangban, az abban
meghatározott településfejlesztési célok megvalósítása érdekében önkormányzati rendeletként a települési
önkormányzat képviselő-testülete helyi építési szabályzatot fogad el.
TRT csak a településfejlesztési tervvel összhangban készülhet.
Az építés helyi rendjének biztosítása érdekében a települési önkormányzat az országos szabályoknak
megfelelően, illetve az azokban megengedett eltérésekkel a település közigazgatási területének
felhasználásával és beépítésével, továbbá a környezet természeti, táji és épített értékeinek védelmével
kapcsolatos, a telkekhez fűződő sajátos helyi követelményeket, jogokat és kötelezettségeket helyi építési
szabályzatban állapítja meg.
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Tokodaltáró Község Önkormányzata
a Magyar Falu Program keretében,
a „Kommunális eszközök beszerzése - 2021” című, MFP-KOEB/2021
kódszámú pályázaton
2.744.814 Ft
összegű támogatást nyert a következő
eszközök beszerzésére:
 Láncfűrész
 4 szintes guruló állvány
 Damilos fűkasza
 Önjáró benzines fűnyíró
 Elektromos fűnyíró
 Magassági benzinmotoros ágvágó
 Akkus fúrógép
 Akkus sarokcsiszoló
 Elektromos vésőgép
 Inverteres heggesztőgép
A támogatás intenzitása: 100 %
A projekt megvalósításának tervezett kezdete:
2021. augusztus 1.
A projekt megvalósításának tervezett fizikai befejezése:
2022. július 31.
Az eszközök beszerzése a téli időszakban megtörtént.
XXVIII. évfolyam 1. szám
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KÖZTERÜLET TISZTÁNTARTÁS
A közterület használatáról és tisztántartásáról
szóló 15/2013. (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.
Kérjük
a
rendelet
betartását!
Kérjük a Tisztelt Lakókat, hogy a levágott
füvet, ágakat ne hagyják az ingatlanok előtti
közterületen!
A magáningatlanon és a közterületen
keletkezett zöldhulladékot is szállítsák el az
Orgona utca végén található komposztálóba,
vagy vegyék igénybe a Vertikál Nonprofit Zrt.
zöldhulladék-gyűjtési szolgáltatását.
Az idős személyek részére Önkormányzatunk
továbbra is segítséget nyújt a zöldhulladék
elszállításban. Ezt a kérésüket személyesen
vagy telefonon (06-33/505-635) is jelezhetik
a Polgármesteri Hivatal felé.

ZÖLDHULLADÉK LERAKÓ
Az Önkormányzat 2022. március 12-én
megnyitotta az Orgona utca végén található
zöldhulladék lerakót, ahova kizárólag
tokodaltárói
lakosok
szállíthatnak
zöldhulladékot.
A személyazonosságot és a tokodaltárói
lakcímet
a
zöldhulladék
lerakásakor
mindenképpen igazolni szükséges.
A lerakó minden héten szombaton
8.00 órától - 12.00 óráig tart nyitva.
Zöldhulladékot kizárólag fenti időpontban, az
Önkormányzat munkatársának jelenlétében
lehet a területen elhelyezni.

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK
ÉGETÉSE
Avar és kerti hulladék égetést
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.
Aki a fent megjelölt időszakon kívül avar és
kerti
hulladék
égetését
tapasztalja
bejelentést tehet a Katasztrófavédelmi
Igazgatóság Esztergomi Kirendeletségén.

ZÖLDHULLADÉK GYŰJTÉSE
A Vertikál Nonprofit Zrt. 2022-ben is
elszállítja a levágott füvet és egyéb lágy szárú
növényeket, de csak és kizárólag biológiailag
lebomló zsákban az alábbi napokon:
Január 11. (kedd), január 25. (kedd), február
14. (hétfő), március 14. (hétfő), április 19.
(kedd), május 16. (hétfő), június 20. (hétfő),
július 18. (hétfő), augusztus 15. (hétfő),
szeptember 19. (hétfő), október 17. (hétfő),
november 21. (hétfő).
A szállítás minden alkalommal reggel 6
órakor kezdődik a településen. Az
ingatlanhasználók részére évi 12 db zsákot
biztosít a Zrt., mely a Tokodaltárói
Polgármesteri Hivatal 7. számú irodájában
igényelhető
személyesen.
További
információért látogassa meg a Szolgáltató
honlapját: www.kommunaljunk.hu
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SZELEKTÍV HULLADÉKBEGYŰJTÉS
IDŐPONTJAI
A 2022-es évben is havonta két alkalommal
szállítják el a kihelyezett újrahasznosítható
hulladékokat.
Kérjük, hogy a szelektív hulladékokat (papír,
valamint műanyag-és fém) reggel 6 óráig
szíveskedjenek kihelyezni az ingatlan elé
úgy, hogy a közúti forgalmat ne zavarja. A
szelektív hulladékok bármilyen átlátszó
zsákban kihelyezhető.
További információ:
www.kommunaljunk.hu

A Vertikál Nonprofit Zrt. 2022. évben is
elszállítja a szelektív hulladékokat az alábbi
napokon:
Január 12. (szerda), január 26. (szerda),
február 9. (szerda), február 23. (szerda),
március 9. (szerda), március 23. (szerda),
április 13. (szerda), április 27. (szerda),
május 11. (szerda), május 25. (szerda),
június 8. (szerda), június 22. (szerda), július
13. (szerda), július 27. (szerda), augusztus
10. (szerda), augusztus 24. (szerda),
szeptember 14. (szerda), szeptember 28.
(szerda), október 12. (szerda), október 26.
(szerda), november 9. (szerda), november
23. (szerda), december 14. (szerda),
december 28. (szerda).

VERTIKÁL NONPROFIT ZRT. TÁJÉKOZTATÓJA
Ezúton kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a továbbiakban panaszbejelentéssel,
változásbejelentéssel, lomtalanítással, illetve egyéb hulladékszállítással kapcsolatos
bejelentésekkel szíveskedjenek a Vertikál Nonprofit Zrt.-t felkeresni az alábbi elérhetőségek
egyikén:
Tel: +36-22/576-070
E-mail: ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu
Szíves megértésüket köszönjük!
LOMTALANÍTÁS ÉVENTE EGYSZER, HÁZHOZ MENŐ RENDSZERBEN
Tokodaltáró település lakosai az egész év bármely szakában igényelhetik a lomtalanítást előre
leegyeztetett időpont alapján. Lomtalanításra időpontot csak szabad helyek függvényében tudunk
biztosítani! Időpont egyeztetés:
Tel: +36-22/576-070
E-mail: ugyfelszolgalat@vertikalzrt.hu
FONTOS INFORMÁCIÓ
Lom hulladékok közé soroljuk a feleslegessé vált használati tárgyakat, eszközöket, bútorokat. A
nagydarabos lom (pl. bútor) kivételével a kisebb méretű hulladékok – a hatékonyabb elszállítás és
szétszóródás megakadályozása érdekében – kizárólag bezsákolva, kötegelve kerülnek elszállításra.
A lomhulladékokat az ingatlan elé, közterületre szükséges kihelyezni, a szállítási napon reggel
06:00 óráig.
Lomtalanítás feltétele:
 az ingatlanhasználó rendelkezzen élő szerződéssel
 a szolgáltatás ne legyen szüneteltetve
 ne legyen hulladékszállítási díjhátraléka
XXVIII. évfolyam 1. szám
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Nem tartoznak a lomtalanítás körébe, így nem kerülnek elszállításra:
 gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és állati hulladék
 építési, bontási törmelék/hulladék
 egyéb mezőgazdasági, ipari hulladék
 elektromos, elektronikai készülékek (pl. TV-készülék, hűtőgép)
 veszélyes hulladékok, gumiabroncs, autóalkatrészek (lökhárító, autóülés)
 heti szemétszállítás körébe tartozó háztartási, valamint gazdálkodói-vállalkozói
tevékenységből származó háztartási hulladékhoz hasonló hulladék
 üveg, vas, fém hulladék
Kihelyezhető mennyiség: maximum 3 m3 (kb. 25-30 db 120 literes zsák)
Társasházak esetében: 1-1,5 m3/lakás

VÁLASZTÁSI TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Választópolgárok!
A köztársasági elnök kitűzte az országgyűlési
képviselők választását és a gyermekvédelmi
népszavazást. A szavazás napja: 2022. április
3. vasárnap A szavazás 6.00 órától 19.00
óráig tart. A szavazással kapcsolatos
kérdéseikkel, kérelmeikkel a Polgármesteri
Hivatalban (2532 Tokodaltáró, József Attila
utca 31.) működő Helyi Választási Irodához
fordulhatnak személyesen, elektronikus

levélben
(jegyzo@tokodaltaro.hu)
vagy
telefonon (33/505-635). A választással és
népszavazással
kapcsolatban
részletes
tájékoztatást a www.valasztas.hu oldalon
találnak, ahol elektronikus úton is
kezdeményezhetik
a
szavazással,
átjelentkezéssel, mozgóurna igényléssel
kapcsolatos ügyeket.
Tisztelettel: Tóth Gábor,
a Helyi Választási Iroda vezetője

Tisztelt Választópolgárok!
A tokodaltárói székhelyű
Helyi Választási Iroda
a 2022. április 3-ai
országgyűlési képviselők választása
és az országos népszavazás
miatt folyamatosan működteti a

-

jogszabályokról,
a
választójog
gyakorlásához
szükséges
információkról;
az érdeklődök informálása a választási
eljárásban közreműködő szervekről,
szükség esetén e szervekhez irányítása;

A
Választási
elérhetőségei:

Információs

Szolgálat

VÁLASZTÁSI INFORMÁCIÓS SZOLGÁLATOT
a Polgármesteri Hivatal épületében
(Tokodaltáró, József Attila utca 31.)
A Választási Információs Szolgálat általános
feladatai:
- a választópolgárok tájékoztatása a
választással
kapcsolatos

Cím: Tokodaltáró, József Attila utca 31.
Telefon: (33) 505-635
E-mail: jegyzo@tokodaltaro.hu
Tokodaltáró, 2022. március 24.
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VÉRADÁS
2022. január 6-án a Magyar Vöröskereszt véradást szervezett Tokodaltárón, melyen 34 fő jelent
meg. Nagyon köszönünk, hogy hozzájárultak a vérkészlet pótlásához!
LEGKÖZELEBB
2022. ÁPRILIS 7-ÉN 15.00 - 18.00 KÖZÖTT LESZ VÉRADÁS
A TOKODALTÁRÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL RENDEZVÉNYTERMÉBEN.
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

A biztonságos vérellátás érdekében megkérünk minden egészséges véradót, vagy leendő véradót,
aki nem járt egy hónapon belül külföldön, jöjjön és adjon vért!
Magyar Vöröskereszt
MEGEMLÉKEZÉS AZ 1848/49-ES FORRADALOM
ÉS SZABADSÁGHARC HŐSEIRŐL

Az 1848-49-es szabadságharc tiszteletére Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2022. március 11-én 11 órától tartotta ünnepi megemlékezését. A Bányász Közösségi
Színtérben, a Tokodaltárói Gárdonyi Géza Általános Iskola 6. osztályos tanulói előadásában
megható ünnepi műsort láthattunk, felkészítő tanáruk: Erősné Handbauer Erzsébet. Az ünnepi
előadást követően az 1848-49-es szabadságharc emlékművénél Mizser Pamela Kitti, a Tokodaltárói
Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde nagycsoportosa és Rovács Roxána, valamint Katona Nadin,
a Tokodaltárói Gárdonyi Géza Általános Iskola tanulóinak szavalatait hallgathattuk meg, az
ünnepség az emlékezés koszorúinak elhelyezésével zárult.
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A Képviselő-testület tagjaival elhelyeztük a megemlékezés virágait a 48-as emlékműnél.
Együtt emlékeztünk március 15 hőseire!

A Tokodaltárói Gárdonyi Géza Általános Iskola 6. osztályos tanulóinak előadása
XXVIII. évfolyam 1. szám
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BÁNYÁSZ KÖZÖSSÉGI SZÍNTÉR
BESZÁMOLÓ AZ ELMÚLT IDŐSZAK ESEMÉNYEIRŐL
2021. december 1-jétől 24-ig Adventi kalendáriummá vált a Tokodaltárói
Bányász Közösségi Színtér épülete. Mindennap karácsonyi öltözetet vett 11 ablak, melyet a helybéli lakosok, intézmények, valamint civil szervezetek
valósítottak meg. Szintén december 1-jétől 24-ig Adventi ablakvadászat
volt a településen, mindösszesen 29 ház ablakába került ezen alkalomból
díszkivilágítás. Több helyen vendégül látták az „ablakvadászokat”.
Ezúton is köszönjük minden résztvevőnek, hogy segítségükkel
hozzájárultak a karácsonyi, meghitt hangulat jelenlétéhez.
2021. december 4-én a Mikulás, krampuszaival és
további segítővel tették örömmel telivé sok-sok
gyermek szívét.
A Mikulás először a Szent István utcai játszótérnél
találkozott a környéken lakó gyerkőcökkel, majd a
Művelődési Ház udvarán hatalmas örömmel fogadta
az ott megjelent gyermekeket.
Úgy tűnik - és a Mikulás is megsúgta -, hogy idén
minden tokodaltárói gyermek jól viselkedett, ezért
virgács nem került az ajándékcsomagokba, amelyeket a két mikulásponton kaptak meg a gyerekek.
Az ajándékok átadása és a személyes találkozást
követően a Mikulás Rudolffal, a rénszarvassal és
világító szánjával végigjárta a település összes utcáját,
azok akik még nem aludtak integethettek neki,
elköszönhettek tőle. Köszönjük Tokodaltáró Község
Önkormányzatának, a Képviselő-testület tagjainak, a
krampuszoknak, és minden közreműködőnek, hogy
segítettek a Mikulásnak örömet csalni a gyermek arcára.
Felejthetetlen élmény volt látni a sok csillogó szempárt,
őszinte gyermeki mosolyt.
Az adventi időszak a karácsonyra hangolódás időszaka, ezért december 8-ára és 9-ére
„Mézeskalácssütő délután”-t szerveztünk, melyet mi nagyon vártunk.
Őszintén örültünk a megjelenteknek, azonban szomorúan tapasztaltuk, hogy kevesen jöttek el a
foglalkozásra. A sütésben résztvevők nagyon jól szórakoztak, igazán kreatív, díszes alkotások
készültek, melyek nem csak szépek, hanem finomak is voltak.
Tokodaltáró Község Önkormányzatának szervezésében
2021. december 18- án szombaton került megrendezésre
településünk Falukarácsonya.
Célunk az volt, hogy a lakosságot kicsit közelebb hozzuk
egymáshoz ismét, ha csak pár rövidke óra erejéig.
Töltsünk együtt egy kis időt, készüljünk együtt az
előttünk álló ünnepekre, lássunk sok-sok őszinte
gyermeki mosolyt és boldog felnőttet. Hagyjuk kicsit
hátunk mögött a mindennapok szélmalmait. Érezzük csak
szimplán jól magunkat! Hatalmas örömünkre szolgál,
hogy a zord idő ellenére ilyen sokan megtiszteltek minket
jelenlétükkel!
XXVIII. évfolyam 1. szám
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A műsort a Cantilena kórus nyitotta meg, majd Petrik
József polgármester úr mondta el szívhez szóló ünnepi
beszédét. Műsorral kedveskedtek a Tokodaltárói
Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde csemetéi,
valamint a Tokodaltárói Gárdonyi Géza Általános
Iskola diákjai. Ismét láthattuk a Crazy Dance T.S.E.
tehetséges növendékeit, valamint meghallgathattuk a
Tokodaltárói Bányász Vegyeskórus, valamint Renáta
és Dzsesszika erre a napra összeállított dalcsokrát.
A műsor zárásáért a Lobbanáspont Tűzzsonglőr
Egyesület "felelt", akik egy meseszerű, látványos
produkciót hoztak el Nekünk.
2022. január 15-én „Utószilveszteri batyus bál”-t rendeztünk.
Délután a gyereknek kedveskedtünk egy jó kis bulival, este 20 órától
pedig a felnőtteké volt a parkett. A fergeteges hangulatért DJ Tomy
Slow volt a felelős.
2022. február 24-én fánkot sütöttünk a gyerekekkel. Az ügyes kis
cukrászok készítette fánkokat a farsangi bálon szolgáltuk fel.
2022. február 26-án tartottuk meg „Farsangi batyus bálunkat”.
A gyermekek farsangi bálját a Crazy Dance T.S.E. tokodaltárói kezdő
csoportja nyitotta meg, a bált 20 órától a felnőttek folytatták, a zenéről
ismételten DJ Tomy Slow gondoskodott..
A zsákbamacskához, illetve tombolához történt támogatásokat ezúton is hálásan köszönjük!
Tárgyi,
illetve
szolgáltatási
felajánlást biztosított:
Horváthné Lécz Ibolya
Sziklai Béláné – Magdi fodrászat
Minimix Vegyesbolt
Kaposvári Adrienn és Ilovszki
Krisztián
Magyar Vöröskereszt Kék Duna
Alapszervezete, Tokodaltáró
Tokodaltáró Község Önkormányzata 2022. március 11-én tartotta meg
az
1848/49-es
szabadságharc
alkalmából
rendezett
megemlékezését.
Beszédet mondott Kőszeginé Janik Edit önkormányzati képviselő,
majd a Tokodaltárói Gárdonyi Géza Általános Iskola diákjainak
előadása következett. Végezetül a József Attila utca mellett elhelyezett
emlékműnél koszorúzással zártuk megemlékezésünket.
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A Tokodaltáró Bányász Közösségi Színtér aktuális programjai
 Könyvtári nyitva tartás:
Hétfő, szerda:
8-14
Kedd, csütörtök:
8-18
Péntek
8-16
 Kézműves foglalkozás gyermekek részére: Fényesné Weisz Zsuzsanna vezetésével minden
hétfőn 16 órától. A következő foglalkozás időpontja: 2022. április 25.
 Baba-mama klub: keddenként 9.30-tól Szabóné Kurucz Aranka vezetésével
 Tokodaltárói Bányász Vegyeskórus próbái: keddenként 15.30-tól Pánczélné Világ Ildikó
vezetésével
 Crazy Dance T.S.E. táncoktatása: szerdánként Bredóka Anna vezetésével. Becsatlakozásra
van lehetőség, jelentkezni Bredóka Annánál a +36-20/294-3755 telefonszámon lehet.
 Jóga foglalkozásra minden csütörtökön 17.00-18.30-ig van lehetőség Szalai Matild
vezetésével. Jelentkezni nála lehet a +36-20/417-9680 telefonszámon.
 Flóra szakkör: kéthetente, péntekenként 15.30-tól
 Jelenleg az intézményben zajlik a TABAK judó, valamint asztali tenisz szakosztályának
edzése is.
 Mozink minden hónapban, egy vasárnapi napon megnyitja kapuit a filmkedvelők számára,
valamint azon személyeknek, akik szeretnének kicsit szórakozni és kilépni a szürke
hétköznapok malmából.
Vetítési időpontok:
2022. április 10.
2022. május 8.
2022. június 12.
Ízelítő a Tokodaltárói Bányász Közösségi Színtér 2022. évre tervezett programjaiból,
rendezvényeiből
2022. április 11-én (hétfő)
2022. április 17-ig
2022. április 22-én
2022. május 10-én
2022. május 28-án (szombat)
2022. június 3-án
2022. június 23-án (csütörtök)
2022. augusztus 19.
2022. szeptember 5-én
2022. szeptember 10.

Vers- és prózamondó verseny
Tojásfadíszítés
Föld napja
Madarak és fák világnapja
Gyereknap- és Falunap
Nemzeti összetartozás napja
Szent Iván Éji tűzgyújtás
A fotózás világnapja
Bányásznap
II. Gesztenyefesztivál

Sok szeretettel várjuk az érdeklődőket!
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ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKBEGYŰJTŐ AKCIÓ

Tokodaltáró Község
Önkormányzat és az
Eszköz Partner Kft.
szervezésében
Időpont:
2022. április 30. (szombat)
0800-1200
Helyszín:
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatal udvara
2532 Tokodaltáró, József Attila u. 31.
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.
Tokodaltáró Község Önkormányzata

XXVIII. évfolyam 1. szám

20

ALTÁRÓI TÜKÖR

TOKODALTÁRÓI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA – MINI BÖLCSŐDE
Az óvoda farsangi bálja, a Koronavírus miatti korlátozások miatt 2022. február 18-án az óvodában,
csoportszinten került megrendezésre.
Tavaszi programjaink:
- Március 11. (Március 15.-i) közös megemlékezés a szobornál
- Március 18. Mancs a szívre Alapítvány szervezésében „Terápiás kutyabemutató” az
óvodában
- Március 22. Víz világnapja, játékos tapasztalatszerzés
- Április 08. „A világgá ment csacsi és bari” című előadás az Ákombákom társulat
közreműködésével
- Április 13. Húsvét (megérkezik a nyuszi)
- Április 22. Föld napja (ültetés, az óvoda udvarának szebbé tétele)
- Május 02. Anyák napja a Méhecske csoportban
- Május 04. Anyák napja a Maci csoportban
- Május 05. Anyák napja a Pillangó és Halacska csoportokban
- Május 06. Anyák napja a Katica csoportban
- Május 18. Egészség nap
- Május 20. Gyermeknap a Fantázia Pont együttes közreműködésével
- Május 27. Évzáró ünnepély a nagycsoportosoknak
- Június 04. Nemzeti összetartozás napja
A Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsődébe a 2022/23. nevelési évre az alábbi
időpontokban lesz a beiratkozás:
2022. április 20. 8.00 – 16.00 óra
2022. április 21. 8.00 – 16.00 óra
Kérem, hogy az alábbi dokumentumokat hozzák magukkal:
- gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító
(anyakönyvi kivonat, vagy személyi igazolvány),
- TAJ-, és lakcímkártya
Bölcsődéseknek a fentieken kívül még kérjük:
- a gyermek egészségügyi kiskönyvét,
- a szülők érvényes munkáltatói igazolását.
Kérnénk mindkét szülő megjelenését!
Az óvoda, bölcsőde nyári takarítási, karbantartási szünete 2022. július 25-től 2022. augusztus 12-ig
tart. Ez idő alatt az intézmény zárva lesz.
Tokodaltáró, 2022. március 16.
Horváth Ágota intézményvezető
XXVIII. évfolyam 1. szám
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HIRDETMÉNYEK
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TÁJÉKOZTATÁS ÜGYFÉLFOGADÁSRÓL, ELÉRHETŐSÉGEKRŐL
TOKODALTÁRÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31., Pf.: 4.
Telefon: 06-33/505-635
E-mail: tokodaltaro@tokodaltaro.hu
A Hivatal ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 8:00 - 12:00; 12:30 - 15:30
Szerda: 8:00 - 12:00; 12:30 - 15:30
Péntek: 8:00 - 12:00

Pénztár nyitva tartása:
Hétfő: 8:00 - 12:00 óráig
Péntek: 8:00 - 12:00 óráig

VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
SZABÓNÉ KURUCZ ARANKA VÉDŐNŐ
Cím: 2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31., Egészségház épületében
E-mail: vedono@tokodaltaro.hu
Telefon: 06-30/220-2832
Ügyfélfogadás előzetes időpont egyeztetéssel történik.
Védőnői Tanácsadások Időpontjai:
Csecsemő és- kisgyermek Tanácsadás: Csütörtök: 10:00-12:00 óráig
Várandós Tanácsadás: Csütörtök: 13:00-15:00 óráig
Először jelentkező várandós felvétele / kiskönyv kiállítása / előzetes időpont egyeztetéssel történik!

FELNŐTT HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31. Egészségház
Telefon: 06-33/466-436
DR. OLÁH ANDRÁS
DR. SZABÓ ÉVA
I. számú körzet
II. számú körzet
HÉTFŐ
Betegrendelés
08:00-10:00
HÉTFŐ
CSAK receptírás, adminisztráció: 10:00-12:00
DOROGON:
08:00-11:00
TOKODALTÁRÓN:
14:30-15:30
KEDD
Betegrendelés:
CSAK receptírás, adminisztráció:

12:00-14:00
14:00-16:00

SZERDA
Betegrendelés
CSAK receptírás, adminisztráció:

08:00-10:00
10:00-12:00

CSÜTÖRTÖK
Betegrendelés:
CSAK receptírás, adminisztráció:

12:00-14:00
14:00-16:00

PÉNTEK
Betegrendelés
CSAK receptírás, adminisztráció:

08:00-10:00
10:00-12:00

KEDD
TOKODALTÁRÓN:
SZERDA
DOROGON:
TOKODALTÁRÓN:
CSÜTÖRTÖK
TOKODALTÁRÓN:
PÉNTEK
DOROGON:
TOKODALTÁRÓN:
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GYERMEK HÁZIORVOSI SZOLGÁLAT
DR. PEZDERKA GYÖNGYVÉR
2532 Tokodaltáró József Attila utca 31.
Egészségház
Telefon: 06-33/466-478; 06-30/9799-340
E-mail: pedgyongyver56@gmail.com
Rendelési idő:
Hétfő 08:00-10:00 és 15:00-16:00,
tanácsadás: 13:00-15:00
Kedd 08:00-11:00
Szerda 08:00-11:00
Csütörtök 08:00-11:00
Péntek 08:00-11:00

FOGORVOSI SZOLGÁLAT
DR. FÉLIX KLÁRA FOGORVOS
RAHBERGER GYÖRGYNÉ ASSZISZTENS
2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31.
Egészségház
Telefon: 06-33/505-635/26. mellék
E-mail: fogorvos@tokodaltaro.hu
Rendelési idő:
Hétfő: 7:30 - 12:30
Kedd: 12:30 - 17:30
Szerda: 7:30 - 12:30
Csütörtök: 7:30 - 12:30 (Iskola fogászat)
Péntek: 7:30 - 12:30

DOROG ÉS TÉRSÉGE SZOCIÁLIS ALAPELLÁTÓ SZOLGÁLAT
Intézményvezető: Ujbányi Tiborné
Telephelyvezető: Simonekné Lampert Mariann
Cím: 2532 Tokodaltáró Öreg-köz 1.
Telefon: 06-33/505-660; +36-30/833-4772
E-mail: szoc.al.ell.altaro@gmail.com
Ügyfélfogadási idő:
hétfőtől – péntekig 08.00 – 16.00 óra között

DOROGI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ ÉS
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT
2510 Dorog, Bécsi út 79 – 81. (Polgármesteri Hivatal)
Tel.: 33/431 – 170, Mobil.: 30/323-68-98
TOKODALTÁRÓ, EGÉSZSÉGHÁZ
József Attila út 31. Tel.: 30/785 - 1407
CSALÁDSEGÍTŐ:
Mauterer Mihályné
Ügyfélfogadási idő: hétfő, szerda: 08:00 – 15:00 óra
Szabadság, valamint egyéb akadályoztatás esetén sürgős esetben a helyettes családsegítőtől:
Csertő Csaba 30/961-8791, vagy a Dorogi központtól kérhető segítség a 30/323-6898.
Hétvégén, valamint munkaidőn túl a központi ügyeleti szám hívható 70/379-0570

FONTOSABB TELEFONSZÁMOK
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az alábbi telefonszámokon tudnak segítséget kérni:
Segélyhívó: 112
Orvosi ügyelet Dorog: 06 33/441-008
Körzeti megbízott: 06 30/620-4121
E-ON Hungária Zrt. (közvilágítás): 06 80/533-533
ÉDV Zrt. (vízművek): 06 80/426-426
NKM Földgázszolgáltató Zrt. (földgázszolgáltatás):06 1 474-9999
Kommunal-JUNK Kft. (Hulladékbegyűjtés- és szállítás): 06 33/737-765
Fogászati ügyelet: 06 34/515-593 (Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.)
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VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2021. november óta született
kisbabák:
Győri Zalán János 2021.11.19.
Táncos Gréta 2021.12.22.
Farkas Tifani 2022.01.16.
Jóni Szofia 2022.01.16.
Hegedűs Zalán 2022.01.29.
Resszer Liza Bella 2022.02.23.
Kovács Vanda Dorina
2022.03.02.
Bakos Mira Léna 2022.03.02.

Minden kisbabának és
családjának sok
boldogságot és jó
egészséget kívánunk!

Szabóné Kurucz Aranka
védőnő

HIRDETÉS
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 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 a Polgármesteri
Hivatalban lehet.

Kiadja: Tokodaltáró Község Önkormányzata, Felelős kiadó: Petrik József polgármester,
Szerkesztette: Eck Adrienn.
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ORSZÁGGYŰLÁSI KÉPVISELŐK VÁLASZTÁSA ÉS ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS
2022. ÁPRILIS 3.
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