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A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA
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2019. szeptember

Tisztelt Tokodaltáróiak! Kedves Olvasó!
Elérkeztünk a 2014-2019. évi önkormányzati ciklus végére, 2019. október 13-án ismét
önkormányzati képviselőket és polgármestert választ a település. Összefoglalva elmondható, hogy
az Önkormányzat gazdaságilag stabil helyzetben van, likviditási, pénzügyi gondjaink az elmúlt öt
évben nem voltak. Intézményeink fenntartása (bölcsőde, óvoda, kultúrotthon, ÖNO, védőnő,
családsegítő szolgálat), működtetése a jelenlegi helyzetben biztosított. Az országos szinten
jelentkező orvoshiány ellenére Tokodaltáró szerencsésnek mondható, hiszen az egészségügyi
alapellátás keretében jelenleg tudjuk biztosítani a gyermek- és felnőtt háziorvosi, valamint a
fogorvosi ellátást is. A ciklus végére a mindennapi feladatok ellátása mellett nagyobb mértékű
felújításokat, beruházásokat is sikerült megvalósítani. A pályázati források kihasználása mellett
jelentős önerőt is biztosítottunk egyes beruházásokhoz. Az Önkormányzat jelenlegi költségvetését
és a mögöttünk álló tervezési feladatok eredményét látva a fenntartási, javítási és karbantartási
feladatok mellett jövőre folytatható a település fejlesztése. Polgármesterként bízom benne, hogy
az elmúlt időszakban személyesen felkereső lakótársaimnak, vállalkozóknak, civil szervezeteknek
megnyugtató módon tudtam segíteni, ügyeiket intézni:
Az öt éves ciklus zárásaként szeretném megköszönni
❖ a bölcsőde, az óvoda és az iskola nevelőinek, pedagógusainak, dolgozóinak a nevelő, oktató
munkáját,
❖ az Öregek Napközi Otthonában és a Családsegítő Szolgálatban, a szociális területen
dolgozó munkatársaim gondozó segítségét,
❖ a védőnő, az egészségügyi ellátást biztosító orvosok, asszisztensek gondozó, tanácsadó,
gyógyító, a betegségek kialakulásának megelőzését segítő munkáját,
❖ a Bányász Kultúrotthon dolgozóinak a kulturális területen végzett feladatellátását,
❖ a Polgármesteri Hivatal köztisztviselőinek, munkatársainak, valamint a közterületfenntartással foglalkozó dolgozók és közfoglalkoztatott munkatársaim segítségét,
❖ a képviselők munkáját, együttműködését, akik a testületi ülésen hozott döntések
végrehajtásában, a karbantartási és fejlesztési feladatokban, valamint a rendezvények,
kulturális programok szervezésében is tevékenyen részt vettek,
❖ a civil szervezeteknek, szerveződéseknek, vállalkozásoknak és magánszemélyeknek, akik
munkájukkal, támogatásukkal hozzájárultak a település fejlődéséhez, szépítéséhez.
Petrik József
polgármester
XXV. évfolyam 4. szám

1

ALTÁRÓI TÜKÖR

ÖNKORMÁNYZATI BESZÁMOLÓ
Önkormányzati beszámoló
2019. július-szeptember

az Óvoda kerítésének végéig valósítjuk meg a
fejlesztést.

Tisztelt Tokodaltárói Lakosok!

7. Szeptemberben megtörtént a Béke tér
aszfaltozása is. A Képviselő-testület még
nyáron döntött a kivitelezésről. Az út melletti
vízelvezető megvalósítására sajnos már nem
volt forrásunk, ennek kiépítése a következő
évek feladata.

A 2019. július-szeptember hónapban végzett
fontosabb
feladatokról
a
következő
tájékoztatást nyújtom:
1. Júliusban befejeződött az Asztalos Sándor
utca felújítása, melyre 15 millió forint
pályázati forrást nyert az Önkormányzat. A
teljes beruházás bruttó 21.583.650 Ft-ba
került.
2. A település közútjainak javítására,
kátyúmentesítésére idén 6,4 millió forintot
fordított az Önkormányzat.
3. Az Önkormányzat pályázatot nyújtott be:
- a Bacsó Béla utca és a Balassi Bálint utca
felújítására;
- járdaépítés
anyagköltségének
támogatására;
- új játszótéri játékok vásárlására az Óvoda
udvarba;
- közterület karbantartartására szolgáló
eszköz beszerzésére (fűvágó, hókotró,
hómaró, síkosságmentesító adapterrel).
4. Korábban – nyár elején - nyújtottunk be
pályázatot a Vajaskúti dűlő teljes szakaszának
felújítására. Ezt a pályázatunkat még nem
bírálták el.
5. A Vajaskúti dűlőben a K-szegély
kiépítésének folytatásáról már korábban
döntött
a
Képviselő-testület,
erről
tájékoztatást is adtunk. Sajnos a vállalkozó
még nem kezdte el a munkát, de
tárgyalásban vagyunk a céggel, hogy
októberben történjen meg a beruházás. A
szükséges forrás rendelkezésre áll.
6. Megkezdődött a Sport utca járdájának
felújítása. Az idei évben a József Attila utcától

8. Megtörtént a Brunszvik Teréz Óvoda (felső
épület) tetőszerkezetének felújítása. A
kémények bontásával együtt ezt a beruházást
bruttó 5.774.823 Ft vállalkozási díjért a
DEMEUR Kft. végezte el.
9. Az őszi hónapokra az Egészségház bejárata
fölé is felkerült a régen várt előtető. A
háziorvosokkal
történő
kapcsolattartás
érdekében két „gyűjtőládát” helyeztünk fel a
homlokzatra.
10. A nyári munkában résztvevő diákok és
az érintett ingatlantulajdonosok segítő
hozzáállásával a legtöbb helyre felkerültek az
új utcanévtáblák. Pár utcában még
egyeztetünk a táblák megfelelő helyéről, de
addig is ideiglenesen azokat a táblákat is
kihelyezzük.
11. Az Illyés Gyula utca lakóit képviselő
magánszemélyekkel tárgyaltunk az utca
aszfaltozásával, forgalmi irányával, valamint a
közlekedést
akadályozó
oszlopok
eltávolításával kapcsolatban.
12. Az Önkormányzat a település több
pontján új átereszeket épített a csapadékvíz
elvezetése érdekében, illetve az átereszek
tetején
cserélte
a
megrongálódott
vasrácsokat.
13. A Tárna utcai körforgalom környékén
megtörtént a közlekedési táblák kihelyezése
és a körforgalom felfestése.
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14. Elkezdtük a Bányász Kultúrotthon és a
Polgármesteri Hivatal előtti kerítéselemek
bontását. A Polgármesteri Hivatal előtt a
kerítés talapzatára padokat helyeztünk ki,
melyet örömmel fogadtak a település lakói.
15. Új hintával bővült a Szent István utcai
játszótér, melyet a kisebb gyermekek
használhatnak biztonsággal.
16. Tokodaltáró Község Önkormányzata a
Bányász Kultúrotthonban irodahelyiséget
biztosított a Tokodaltárói Polgárőr Egyesület
részére.
17. Tokodaltáró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Aktívan Tokodaltáróért
Közösen Csoport kérelmére 150.000 Ft
összeget biztosított a Gárdonyi Géza
Általános Iskola bejáratának térkövezéséhez,
valamint a munkálatok során további 90.000
Ft összeget biztosított a felmerülő építési
kiadásokra.

18. Tokodaltáró Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete az Aktívan Tokodaltáróért
Közösen Csoport elképzelését, javaslatát
támogatva 214.000 Ft+Áfa összeget fordított
a Gárdonyi Géza Általános Iskola udvari
parkolójának kialakítására.
19. Az Aktívan Tokodaltáróért Közösen
Csoport kérelmére 175.000 Ft értékben
vásárolt fűnyírót az Önkormányzat, ezzel is
támogatva a Csoport volt teniszpályán
végzett, az Önkormányzat terheit csökkentő
parkgondozását.
20. Lakossági
fórum
és
lakossági
kezdeményezést követően a Képviselőtestület – a szükséges eljárás lefolytatása
után - elfogadta a Helyi Építési Szabályzat
módosítását,
mellyel
korlátozta
a
szálláshelyek kialakítását, üzemeltetését a
településen.
Petrik József
polgármester

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.
KOMPOSZTÁLÓ
Településünkön az Orgona utca végén kialakított komposztálót a helyi lakosok vehetik igénybe. A
komposztáló szombat és vasárnap 08:00-14:00 között tart nyitva. A komposztálóban kizárólag
zöldhulladék helyezhető el!
KÖZTERÜLETEK TISZTÁNTARTÁSA
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.
Kérem az ingatlantulajdonokat, hogy fenti kötelezettségüknek tegyenek eleget.
XXV. évfolyam 4. szám
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MEGHÍVÓ
Tokodaltáró Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Tokodaltáró Község Lakosságát az
„Energetikai korszerűsítés Tokodaltárón” projekt keretében felújított Tokodaltárói Polgármesteri
Hivatal, valamint a Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini Bölcsőde épületeinek ünnepélyes
átadására. A felújítást Tokodaltáró Község Önkormányzata által elnyert pályázati források (TOP3.2.1- 15-KO1- 2016-00002, a támogatás összege: 149 923 342 Ft), illetve az Önkormányzat által
biztosított saját forrás tette lehetővé.
Ünnepi beszédet mond
Popovics György,
a megyei közgyűlés elnöke
és Petrik József polgármester.
Az ünnepség helyszíne és időpontja:
Tokodaltárói Polgármesteri Hivatala
2019. október 7. (hétfő) 13:00 óra
Szeretettel várjuk a település lakosságát.
Petrik József
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS
A VOLT STRANDFÜRDŐ TERÜLETÉVEL KAPCSOLATBAN
Helyi lakosokkal beszélgetve jutott tudomásomra, hogy az a hír terjed a településen, az
Önkormányzat értékesítette a volt strandfürdő területét. Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy
a volt strandfürdő területét az Önkormányzat nem értékesítette, nem adta el. Az Önkormányzat
10 éves határozott idejű bérleti szerződést kötött, azzal a céllal, hogy a Bérlő a területen
szabadidős, rekreációs és sport tevékenységgel kapcsolatos ingatlanfejlesztést valósít meg. A
szerződésben a Bérlő vállalta, hogy 2020. július 31-éig valósítja meg terveit. Amennyiben ez nem
valósul meg fenti határidőig, az Önkormányzatnak lehetősége lesz a bérleti szerződést rendkívüli
felmondással megszüntetni, és a területet hasznosítani.
A Bérlő képviselőjével egyeztettem, és arra kértem, hogy a bejárati kaput pótolják, az emberek
által illegálisan odahordott hulladék elszállításáról gondoskodjanak. Ígéretet kaptam az
intézkedésre.
Az ingatlanra engedély nélkül belépő emberek kábítószer fogyasztásával kapcsolatos bejelentést
jeleztük a Dorogi Rendőrkapitányság felé.
Petrik József polgármester
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ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKAI HULLADÉKBEGYŰJTŐ AKCIÓ
-Tokodaltáró Község Önkormányzat és az Eszköz Partner Kft. szervezésébenIDŐPONT:
2019. OKTÓBER 5. (SZOMBAT) 0800-1200
HELYSZÍN:
BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON UDVARA
2532 TOKODALTÁRÓ, JÓZSEF ATTILA UTCA 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

RUHAOSZTÁS
Tokodaltáró Község Önkormányzata
HASZNÁLTRUHA OSZTÁST SZERVEZ
2019. OKTÓBER 6-ÁN
(VASÁRNAP) 09:00-12:00 ÓRÁIG,
A TOKODALTÁRÓI
BÁNYÁSZ KULTÚROTTHONBAN .

Az őszi és téli hideg időjárás beköszönte előtt
a felajánlott használt ruhákat átadjuk a
rászoruló családok részére.
Ezúton szeretnénk megköszönni az
adományokat, a felajánlásokat és az
önkéntesek segítségét.
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BÁNYÁSZ KULTÚROTTHON
A 2017. és 2018. évi Erzsébet Napközis táborunk
után 2019. augusztus 5-9-ig, 5 napra ismét
sikeresen pályáztunk az alapítványnál. Ebben az
évben 34 főre tudtunk jelentkezést benyújtani.
Több visszatérő gyermek volt, és sok új
gyermekkel is megismerkedhettünk.

A RAJOS Szikvíz Kft ebben az évben is ajándékba
hozta a ballonos vizet. Köszönjük!
Köszönöm a tábor ideje alatt végzett önkéntes
munkáját: Soós Ervinné Klárikának, Szalai
Matildnak, Mauterer Mihályné Erzsikének!

Szeptemberi eseményeink:
21-én délután a Bányász Kórus fennállásának 90.
évfordulóját ünnepeltük.
23-án Szegedi Látványszínház látogatott el
hozzánk, melyre az óvodásokat és kisiskolásokat
vártuk szeretettel.
Október hónapban az Idősek Világnapja
alakalmából köszönti Petrik József, polgármester
a község 65 év feletti lakóit.
Október 2-án, ÜGYES-KEDEK- ÜGYES-KEZEK
címmel 16 órától Soós Ervinné várjak a
gyerekeket kézműves foglalkozásra.

2019-ben az Országos Könyvtári Napok
tematikája az ENSZ fenntartható fejlődési
keretrendszerére épül. A KÖNYVTÁRAK AZ
EMBERÉRT – FELELŐSSÉGÜNK A FÖLDÉRT projekt
keretében három napon csatlakoztunk a
programokhoz.
4-én LEGJOBB BARÁTAINK címmel várjuk 16
órától a gyerekeket kedvenceikkel (max. 5 kg-ig!),
legyen akár az plüss figura!
5-én, szombaton reggel 8 órától (várhatóan)
indulnánk GETE-TÚRA-ra, melynek vezetője Palla
Zsolt. Rossz idő esetén ez a program elmaradhat!
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Az őszi szünet előtti utolsó tanítási nap
délutánján az iskolásokat ismét várjuk egy
HALLOWEEN –party-ra.

Könyvtárunkba folyamatosan érkeznek új
könyvek. A rendeléseknél figyelembe vesszük a
lakosság igényeit is! Szeretettel várjuk régi és új
olvasóinkat!
A Digitális Jólét Program keretén belül nyert
laptopok, táblagépek, okostelefonok lehetőséget
adnak arra, hogy az idősebb és fiatalabb
korosztály is megtanulja kezelni a mai világban
már
nélkülözhetetlen
számítástechnikai
eszközöket.
Guba Mónika
Bányász Kultúrotthon
Intézményvezető-helyettes

TOKODALTÁRÓI BRUNSZVIK TERÉZ ÓVODA - MINI BÖLCSŐDE
Óvoda
A 2019/20-as nevelési évet 95 gyermekkel
kezdtük. A személyi feltételekben változás
történt, a megüresedett álláshelyekre két
óvodapedagógust sikerült felvennünk, Molnár
Ibolya Andrea és Palla Fanny Nikolett
személyében.
Programjaink,
december):

események

(szeptember-

- Szegedi Látványszínház előadása a
Kultúrotthonban szeptember 23.
- Mihály napi vásár szeptember 27.
- Állatok világnapjáról való megemlékezés
október 04.
- Márton napi készülődés, felvonulás
november 11.
- Advent, karácsonyi készülődés
- Mikulás december 06.
- Luca nap  december 12.
- Karácsonyi
ünnepély
az
óvodában
december 13.

Igény szerint ebben a nevelési évben is
lehetőséget biztosítunk az Angolka Klub
nyelvoktatására, valamint a zenés táncoktatásra.
Bölcsőde
7 gyermekkel kezdtük a nevelési évet, ebből 6
kisgyermek újonnan érkezett a bölcsődébe.
Beszoktatásuk folyamatosan történik.
Ezúton szeretnénk megköszönni Ádám-Dér
Mónikának a játékok felajánlását, mellyel
megörvendeztette a gyermekeket, valamint Erdős
Lászlónénak a függönyök megvarrását.
Tokodaltáró, 2019. szeptember 18.
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VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
2019. június óta született babák:
Császár Gabriella Ágnes 06.12.
Pánczél Benett 06.26.
Darabos Nikolett 07.13.
Helmajer Panna 07.25.
Horvay Olivér 07.27.
Boldizsár Kincső 07.31.
Pócsik János 08.25.
Tarján Olivér 09.12.

Minden kisbabának és családjának sok
boldogságot és jó egészséget kívánunk!

Szabóné Kurucz Aranka védőnő

BABAKELENGYE-CSOMAG
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-testülete - 2019. január 1-jétől –az újszülött
gyermekek és szüleik részére babakelengye-csomagot biztosít. Szabóné Kurucz Aranka védőnő
tanácsát kikérve, 40.000 Ft értékű babakelengye-csomagok kerültek összeállításra. 2019.
szeptember hónap végéig 16 újszülöttet és szüleiket köszöntöttük.

Meghívó dr. Marek Viktor előadására
2019. október 22. 17.00 óra
Bányász Kultúrotthon

Ünnepség a Bányász Kórus fennállásának
90. évfordulója alkalmából
2019. szeptember 21-én fennállásának 90.
évfordulóját ünnepelte a tokodaltárói
Bányász Kórus. Az évforduló alkalmából a
Kórus egy színvonalas koncerttel lepte meg
az érdeklődőket, melyen vendégfellépőként a
tokodi Gardelacca Kórus tagjai is énekeltek. A
Bányász Kórus 1929-ben alakult, és azóta
teszi színesebbé a település rendezvényeit,
viszi Tokodaltáró hírnevét. Sok erőt és jó
egészséget kívánunk a Kórus tagjainak!
Petrik József polgármester

Márton napi felvonulás
A több éves hagyománynak megfelelően 2019.
november 11-én (pénteken) Márton napi
lampionos felvonulást tartunk a településen.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak a
szervezők. Gyülekező az Óvoda udvarában (Sport
u. 3.) 17:00 órakor. A látványos és hangulatos
rendezvény évről évre egyre több érdeklődőt
vonz, sok óvodás és iskoláskorú gyermek vesz
részt szüleikkel, nagyszüleikkel, barátaikkal. A
menet az óvodától indul. Az útvonal végén a
Kultúrház udvarában forró itallal és zsíros
kenyérrel kínálják a szervezők a résztvevőket.
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ALTÁRÓI TÜKÖR

A tokodaltárói Bányász Kórus és a tokodi Gardelacca Kórus koncertje a Bányász Kultúrotthonban

A Brunszvik Teréz Óvoda - Mini Bölcsőde udvarára
többek között a következő játékok beszerzésére pályázott az Önkormányzat

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