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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! 

 

www.veradas.hu; www.ovsz.hu 
 

Köszönet az alábbi személyeknek, akik 2017. április 10-
én hozzájárultak a vérkészlet feltöltéséhez: 

 

Szalai Csilla Hedvig 
Vetési Edit 

Tabakovics Szejád 
Gyöngyi Zoltánné (Tokod) 

Szám József (Dorog) 
Takács Andrea (Esztergom) 

Lehrbaum László (Esztergom-kv.) 
Locskai Zoltánné (Esztergom) 

Pappál István (Dorog) 
Farda Ákos (Dorog) 
Eck Adrienn (Dorog) 
Fizel Mihály (Dorog) 

Rövid Sándor Örs 
Erdős László Andrásné 
Horváthné Lécz Ibolya 

Sziklai Béláné 
Lévai Sándorné 

Petrik József 
Petrikné Biró Ilona 

Hudecz István (Dorog) 
Szerémi Miklós 

Nagy Dénes 
 

Magyar Vöröskereszt 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Időpont: 
 

2017. JÚLIUS 06. (csütörtök) 800-1200-ig 
 

Helyszín: 
 

Tokodaltárói Bányász Kultúrotthon udvara 
 
 

TÁJÉKOZTATÓ 
 

Az elektromos és elektronikai hulladékgyűjtő 
akció során az alábbi - nem szétszedett állapotú 

- hulladékok begyűjtése történik: 
 

TV, videó, magnó, hűtő, mosógép, centrifuga, 
háztartási kisgépek, háztartási nagygépek, 
információs és távközlési berendezések, 
rádiótelefon készülék, elektromos és 
elektronikai barkácsgépek, szerszámok, 
gáztűzhely, gázbojler, mikrohullámú sütő, 
elektromos sütő, számítógép és tartozékai, 
nyomtató, számológép, lemezjátszó stb… 

 

Petrik József polgármester 

http://www.veradas.hu/
http://www.ovsz.hu/
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P O L G Á R M E S T E R I  H I V A T A L  
 

HELYETTESÍTÉS 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Ügyfeleket, hogy 2017. július 
01-től a Tokodaltárói Polgármesteri Hivatalban az 
anyakönyvvezetői feladatok ellátása helyettesítéssel 
történik. Az ügyintéző hetente egy alkalommal, 
kedden 800-1200 tart ügyfélfogadást a 2. számú 
irodában az ügyekkel kapcsolatban: születés, 
házasság, haláleset, apai elismerő nyilatkozat, 
anyakönyvi kivonat kiállítása, házassági név módosítás, 
születési névváltoztatás, adatjavítás stb.  
 

Sürgős esetben vagy a fentitől eltérő időpontban 
tájékoztatás bármely település Polgármesteri 
Hivatalának anyakönyvvezetőjétől vagy a 
Kormányablakoknál kérhető. 
 

Anyakönyvi kivonat kiállítása iránti kérelem 
nyomtatvány letölthető a www.tokodaltaro.hu 
oldalról vagy igényelhető személyesen a Polgármesteri 
Hivatalban. 
 

Megértésüket köszönöm! 
 
 

 

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK 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. 
 

 
 

IGAZGATÁSI SZÜNET 
 

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
a Kormány ajánlásának figyelembevételével a 
17/2017. (II.13.) számú határozatával igazgatási 
szünetet rendelt el a Tokodaltárói Polgármesteri 
Hivatalban. 

Az igazgatási szünet az alábbi időpontokban lesz: 
 

2017. JÚLIUS 24 – JÚLIUS 28-IG, 
2017. AUGUSZTUS 14 – AUGUSZTUS 18-IG. 

 

A Polgármesteri Hivatal az igazgatási szünet 
ideje alatt zárva tart, nem lesz ügyfélfogadás. 

 

Az igazgatási szünettől eltérő munkanapokon az 
ügyfélfogadás változatlan. 

 

Sürgős esetben az alábbi telefonszámok hívhatók: 
 

Petrik József polgármester    0630/9034-775 
Tóth Gábor jegyző   0630/2075-714 

 
 

Tóth Gábor jegyző
 

 

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 a lakókat az önkormányzat, 
a hivatal elmúlt időszakban végzett munkájáról, a 
tervezett és elvégzett feladatokról: 
 
A Képviselőtestület megalkotta Tokodaltáró Község 
Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2017.(III.17.) 
önkormányzati rendeletét az Önkormányzat 2017. évi 
költségvetéséről, szokásos módon a takarékosság 
jegyében. 
 
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete az Önkormányzat vagyonáról szóló 2/2013. 
(II.19.) önkormányzati rendelet alapján a Tokodaltáró, 
Bacsó Béla utca 21. szám alatt található, 2097 helyrajzi 
számú, 297 m2 területű, lakóház, udvar, gazdasági 
épület megnevezésű ingatlant – az értékbecslői díjjal 
csökkentve – értékesítette.  
 
A civil szervezetek benyújtották a 2016. évben nyújtott 
támogatások felhasználásáról szóló beszámolóikat, a 
szükséges pénzügyi bizonylatokkal együtt. Az „Ép 
Testben Ép Lélek” Alapítvány, a Tokodaltárói Polgárőr 
Egyesület, a Tokodaltárói Hermina Nőegyesület, a 
Tokodaltárói Barátság Atlétikai Klub, valamint a 
Tokodaltárói Gárdonyis Gyermekekért Alapítvány a 

tavaly kiadott támogatásokkal elszámolt. A 2016. 
évben támogatott civil szervezetek a pénzügyi 
támogatást a támogatási szerződésben foglaltaknak 
megfelelően használták fel.  
2017. évben – a rendelkezésre álló 1.100.000 Ft-os 
előirányzatból - a civil szervezetek részére egyenként 
100.000 Ft támogatást adott a testület; a Tokodaltárói 
Barátság Atlétikai Klubnak 750.000 Ft-ot, a 
MEDICOPTER Alapítvány részére 2017. évben pedig 
50.000 Ft támogatást ítélt oda a képviselőtestület. 
 
A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti 
Szolgálat megküldte részünkre a 2016. évi szakmai 
beszámolót. Korábban az intézményvezetőkkel és az 
érintett személyekkel átnéztük, átbeszéltük.  
Sok a problémákkal küszködő család Tokodaltárón, 
általában összetett problémák jelentkeznek. A 
településen megvan a háttértámogatás, hogy működni 
tudjon a Szolgálat. Időben eljut a jelzés a Szolgálathoz. 
Az iskola, óvoda, valamint a védőnői szolgálat rögtön 
jelzi, ha van valami gond, és megpróbálnak segíteni a 
bajba jutott családoknak. 
 
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a Magyarország 2017. évi központi 
költségvetésről szóló 2016 évi XC. törvény 3. melléklet 
II. 2. pont a), b) és c) pontjai alapján az 

http://www.tokodaltaro.hu/
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„önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések 
támogatására” pályázatot nyújt be a belterületi utak, 
járdák, hidak felújítása pályázati alcélra, az 1632 
helyrajzi számú, valamint az 1480 helyrajzi számú 
közterületre, mely természetben a Tokodaltáró, 
Asztalos Sándor utca. A pályázathoz szükséges önerőre 
– maximum 2.645.868 Ft erejéig – a Képviselő-testület 
előzetes kötelezettséget vállal, és az Önkormányzat 
költségvetéséből biztosítja. 
 
A víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. 
törvény szerint a kizárólagos állami tulajdonban álló 
regionális víziközmű-rendszerhez csatlakozó, önálló 
átadási ponttal le nem választott önkormányzati 
tulajdonban lévő víziközmű vagyonelemek, valamint 
víziközmű fejlesztésre fel nem használt források 
tulajdonjoga e törvény erejénél fogva a tulajdonos 
önkormányzattól nyilvántartási értéken történő 
átvezetéssel, térítésmentesen 2017. július 1-jén a 
Magyar Államra száll. Így Tokodaltárónak, az ország 
több településével együtt térítésmentesen kell átadnia 
közművagyonának tulajdonjogát a Magyar Állam 
részére. A környei polgármester, több polgármesterrel 
tárgyalt, mely során az az álláspont született, hogy 
keressük meg országgyűlési képviselőnket, hogy 
könyvszerinti értéken vegye át az Állam a víziközmű 
vagyont. 
Az előterjesztésben szereplő határozati javaslatot 
annyiban módosítaná, hogy törlésre kerüljön a „a 
könyv szerinti értéken” szövegrész. Úgy gondolja, hogy 
az Állam könyv szerinti értéken nem veszi át a 
vagyonelemeket, de bizonyos összegről tárgyalni 
lehetne, ezért nem támogatja a térítésmentes átadást. 
„Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete egyetért azzal az állásponttal, miszerint a 
kizárólagos állami tulajdonban álló regionális 
víziközmű-rendszerhez csatlakozó, önálló átadási 
ponttal le nem választott önkormányzati tulajdonban 
lévő víziközmű vagyonelemek, valamint a víziközmű 
fejlesztésre fel nem használt források tulajdonjogának 
állam részére történő kötelező térítésmentes átadása 
sérti az önkormányzati autonómiát, az erről 

rendelkező jogszabályi előírás Magyarország 
Alaptörvényébe ütközik. 
 
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-
testület felkéri a település országgyűlési képviselőjét, 
hogy nyújtson be a Parlamentnek egy törvénymódosító 
javaslatot, amely azt tartalmazza, hogy a 
vagyonátadás ne térítésmentesen történjen meg.” 
 
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete úgy döntött, hogy a Vajaskúti dűlő 
közterületére, külön engedély nélkül megtiltja a 3,5 
tonna feletti gépjárművek behajtását, és felhatalmazza 
a polgármestert a közlekedési táblák megrendelésére 
és kihelyezésére. 
Tokodaltáró Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi 
LXXIV. törvény 5. § (1) bekezdése alapján megbízza Lux 
Éva főépítészt (2500 Esztergom, Mikszáth K. u. 16.) a 
Településképi Arculati Kézikönyv és a településképi 
rendelet elkészítéséhez szükséges főépítészi feladatok 
ellátásával, folyamatban van a kézikönyv elkészítése. 
 
A József Attila úton megkezdett csatornázási munkát az 
NB-BAU Kft.a szerződésben rögzített határidőre nem 
fejezte be, ezért az önkormányzat elállt a szerződéstől, 
folyamatban van a pályáztatás a befejező 
munkálatokra. Kérjük az érintett lakók megértését. 
 
Az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal dolgozói, 
a település, és lakóinak érdekében teszik a dolgukat, 
hozzuk meg döntéseinket. Minden döntés, minden 
határozat nem születhet meg mindenki tetszésére. 
Minden jóindulatú, jó célt szolgáló észrevételt, 
véleményt, kezdeményezést szívesen fogadunk, a 
rosszindulatú, mindenben csak a rosszat kereső 
megjegyzésekkel nem tudunk azonosulni.  
 
Kérjük lakóinkat ötleteikkel, véleményükkel, 
környezetük tisztántartásával tegyünk együtt 
településünk szebbé-jobbá alakításáért. 

 
 

Petrik József polgármester 

 

 
 

A U G U S Z T U S  2 0 .  
 

Államalapító Szent István király ünnepe. Az 1938-as 
országgyűlés határozata értelmében Magyarország 
nemzeti és állami ünnepe, I. István király szentté 
avatásának évfordulója. 
 

1771-ben először Bécsbe, majd Budára vitette Szent 
István kézfejereklyéjét, a Szent Jobbot; amelyet azt 
követően évről-évre egyházi körmenetben vittek végig 
a városon. 
 

Augusztus 20-a az Új Kenyér ünnepe is. Debreceni 
virágkarnevál napja, a függetlenség megújításának 
napja Észtországban, a király és a nép forradalma 
Marokkóban.  
 

Az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából a 
Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete 2007 
óta évről évre meghirdeti a Magyarország Tortája 
elnevezésű pályázatot.                                Forrás: Wikipedia 

 

Polgármesteri Hivatal 
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B Á N Y Á S Z  K U L T Ú R O T T H O N  
 

A farsangi és húsvéti rendezvényeken kívül az 
intézményünkben helyt adtunk az iskola Költészet napi 
szavalóversenyének.  
 

Könyvtári rendezvényként környezetvédelmi 
drámajátékot az első és második osztálynak Mikolasek 
Zsófia tartotta a megyei könyvtárból. Figura Ede: A 
színes feketerigó című zenés előadásával az ovisokat 
szórakoztatta. A 7. és 8. osztályhoz Sohonyai Edit írónő 
érkezett. Előadásának témája a testbeszéd volt, 
mellyel aktuális problémákat is boncolgatott.  
 

Kiállítást szerveztünk a Föld napjára, melyre 
hagyományosan az óvoda, iskola és lakóotthonosok 
alkotásait vártuk. Rendhagyó módon a legjobb 
alkotásokra személyesen a látogatók adhatták le 
szavazataikat.  
 

A gyermeknap kiállítására a Tokod-Üveggyári Baba- és 
Textilvarró Klub-ot kértük fel. A szakkör tagjai között 
régi ismerősként üdvözölhettük vezetőjét Soós 
Ervinnét, és Kovács Istvánné-t, nyugdíjas óvodai 
dajkáinkat.  
 

A gyermeknap sikeres lebonyolítását köszönjük az 
esemény támogatóinak és segítőinek! 
 

Rosenberg Hungária Kft. 
Aqua-Európa Kft.  
Tokodaltáró Község Önkormányzat 
Tokod- Üveggyári Baba- és Textilvarró Klub 
Dorog Rendőrkapitányság 
Esztergomi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
Esztergom-Kertvárosi Polgárőrség 
Jurkovics Sándor Hentesbolt 
Gremsberger Krisztián - Tián Zöldséges 
Kósa Zsolt - Kertészet és Pékség 
Galsi Dezső, asztalos mester 
Holdudvar Söröző 

Nyugdíjas Klub 
Családsegítő és Gyermekjóléti Szakszolgálat-Tokodaltáró, 

Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer- JAMK 
TABAK JUDO szakosztály 
Ciklon TSE 
Crazy Dance TSE 
Carmen TSE 

és a segítő szorgos kezek! 

 
 

A gyermeknap délelőttjén tartott szűrések szervezői:  
Szabóné Kurucz Aranka védőnő és Radovics Kinga – 
nekik is köszönjük a település nevében! 
 

Az Erzsébet a Kárpát-medencei Gyermekekért 
Alapítványnál a „Legyünk együtt!,, napok című 
pályázatunk eredményeként augusztus 7-11 között a 
23 jelentkezett gyermek számára tudunk nyári 
elfoglaltságot biztosítani.  
 

Intézményünk 2017. augusztus 14-18 között 
szabadságolások miatt zárva tart! 

 

Bányász napi megemlékezésünket augusztus 29-én, 
kedden 17 órakor tartjuk!  

Bányász Kultúrotthon 

 

 

B R U N S Z V I K  T E R É Z  Ó V O D A  
 

Tavaszi, nyári események, programok: 
 

- Március 14-én minden csoport megemlékezett a 
március 15-ei ünnepről, majd közösen kivonultunk 
az emlékműhöz, ahol saját készítésű zászlókat 
helyeztünk el. 

- Március 20-án a jövendő első osztályos tanítónők 
szülői értekezletet tartottak a nagycsoportos 
gyermekek szüleinek. 

- Március 21-én az Ákom-bákom bábszínház 
„Csizmás kandúr” c. zenés előadását néztük meg az 
óvodában. 

- Március 22-én a Víz világnapja alkalmából 
különböző programokat szerveztünk, 
kísérleteztünk, filmeket néztünk, kiemelve a víz 
fontos szerepét mindennapjainkban.  

- Április 06-án nyílt napot tartottunk a Lepke 
csoportban. 

- Április 10-én nyílt napot tartottunk a Maci 
csoportban. 

- Április 11-én nyílt nap a Katica csoportban. 
- Április 12-én megérkezett a „Nyuszi” minden 

csoportba. 
- Április 20-án a Föld napja alkalmából rendezett 

kiállítás megnyitójára voltunk hivatalosak, melyre 
gyermekeink szép számmal készítettek alkotásokat, 
melyből többen díjazásban részesültek. 

- Április 24-25-én a Föld napján virágokat, 
növényeket ültettünk az óvoda udvarán, szebbé 
tettük környezetünket. Ezúton megköszönjük a 
szülők segítségét.  

- Április 25-26-án megtörtént a leendő 
kiscsoportosok beíratása. 

- Április 27-én a Fővárosi Nagycirkuszba látogattunk 
el a nagycsoportosokkal. 

- Május 04-én délután minden csoport kis műsorral 
köszöntötte az édesanyákat, nagymamákat anyák 
napja alkalmából. 
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- Május 11-én rendeztük meg hagyományos 
programunkat az Egészségnapot, mely változatos 
tevékenységek sorozatával zajlott le (kóstolás, 
tapintásos–szaglásos-ízleléses érzékelés, gyümölcs- 
zöldségsaláta készítés, beszélgetések a helyes-
helytelen étkezési szokásokról, találós kérdések, 
különböző játékok.) Megköszönjük a szülőknek az 
alapanyagok biztosítását! 

- Május 16-án délelőtt a Bányász Kultúrotthonban 
Figura Ede zenés műsorát nézték meg óvodásaink. 

- Május 25-én a gyermeknapot minden csoport 
különböző módon ünnepelte, ajándékként minden 
gyermek fagyit, illetve buborékfújót kapott.  

- Május 26-án délelőtt a nagycsoportosok 
elbúcsúztak az óvodától, az évzáró ünnepélyüket 
délután a Kultúrotthonban tartottuk. A színvonalas 
kis műsoron sok szülő és vendég volt jelen. 

- Május 29-én Erberling Zsuzsanna meghívta 
óvodásainkat egy gyermeknapi fagyizásra, ahol 
Bohóclány által hajtogatott lufit és limonádét is 
kaptak. Ezúton is köszönjük Zsuzsannának a 
felajánlást, a hangulatos délelőttöt.   

- Május 31-én a Katica csoport a Bozsik-program 
tavaszi eseményén vett részt a dorogi focipályán, 
ahol változatos program várta őket.  

- Június 02-án a Nemzeti összetartozás napját 
ünnepeltük meg. 

- Június 06-án a Bozsik-program záró eseményeként 
a rendezők ajándék labdával, illetve éremmel 
kedveskedtek a gyermekeknek. 

- Egész évben lehetőséget teremtettünk az angol 
nyelv játékos oktatására, melyet az Angolka-klub 
vezetője Nagy Kinga szervezett az arra igényt tartó 
gyermekei részére.  

 
 

2017. június 12-től augusztus 31-ig az óvoda összevont 
csoportokkal működik az alsó épületben.  
 
 

A nyári nagytakarítási és karbantartási szünet 
 

2017. JÚLIUS 24-től AUGUSZTUS 11-ig tart. 
 

Ez idő alatt az óvoda zárva lesz.  
 

Herczeg Mária óvodavezető 
 

 

 
 

C S A L Á D S E G Í T Ő  S Z O L G Á L A T  
 

ÚJ TELEFONSZÁM 
 

Tájékoztatom ügyfeleimet, hogy változatlan 
munkaidőben (hétfőtől péntekig) az alábbi új 
telefonszámon vagyok elérhető 
 

0630/785-1407. 
 

 

NYÁRI SZABADSÁG 
 

Tájékoztatom a lakosságot, hogy 

2017. június 26 - 30. és 2017. augusztus 14 - 18. 
szabadságomat töltöm. 

 

Sürgős esetben a Dorog és Térsége Családsegítő és 
Gyermekjóléti Szolgálat dorogi irodájában lehet 
segítséget kérni a kolléganőktől. 
 

Cím: Dorog, Bécsi út 79 - 81. személyesen, illetve a 
0633/431-170, valamint a 0630/323-6898 
telefonszámok valamelyikén. 
 

Munkaidőn túl, illetve hétvégén az Esztergom HÍD 
Központ készenléti ügyeletét lehet hívni a 
0670/3790570 telefonszámon. 
 

 

NYÁRI NAPKÖZIS TÁBOR 
 

A Dorog és Térsége Családsegítő és Gyermekjóléti 
szolgálat az eddigi évekhez hasonlóan az idei nyáron is 
napközis tábort szervez a térségben élő 7-11 éves korú 
gyermekek számára. A tábor tervezett időpontja 2017. 
augusztus 7-11. A napi programok 8 - 16 óra között 
zajlanak, Dorogon gyülekezünk. 
Mauterer Mihályné családsegítő ad tájékoztatást a 
részletes programokról, azok költségeiről, valamint a 
programokkal kapcsolatban felmerülő kérdésekről. 
A napi programokra, tetszés szerint külön - külön is 
lehet jelentkezni, jelentkezési lap szintén a 
családsegítőnél lesz elérhető az érdeklődők számára. 
Minden, a program iránt érdeklődő kisiskolást 
szeretettel várunk! 

Mauterer Mihályné családsegítő 
 

 
 

V É D Ő N Ő I  S Z O L G Á L A T  
 

2016. november 27-e óta született kisbabák: 
 

Szabó Patrik 2016.12.05. 
Soltész Melissza 2016.12.21. 

Mészáros Loretta Dzsennifer 2016.12.30. 
Ádám Benett Zsombor 2017.01.06. 

Rovács Balázs 2017.01.13. 
Barján Olívia 2017.01.15. 

Ghiga Adrián Kristóf 2017.02.26. 
Kosztolányi Hanna 2017.04.10. 

Koncz Zsolt Kristóf 2017.04.17. 
Herczeg Kevin 2017.05.29. 

Császár József Emánuel 2017.06.02. 
 
 

Minden kisbabának és családjának sok 
boldogságot és jó egészséget kívánunk. 

 

Szabóné Kurucz Aranka védőnő

 



ALTÁRÓI TÜKÖR 

XXIII. évfolyam 2. szám  

 
N Y U G O D J A N A K  B É K É B E N !  

 

Fájó szívvel búcsúzunk elhunyt lakosainktól! 
 

Babai Lajos István (1949.) 
Bartók Péter (1952.) 

Bukai Ferencné (1958.) 
Gárdonyi Márton (1934.) 

Kiss Sándorné (1940.) 
Nagy Józsefné (1959.) 

Sebestyén Imre (1957.) 

Simon Józsefné (1963.) 
Tompos István (1928.) 

 

„Nem múlnak Ők el, kik szívünkben élnek, 
hiába szállnak árnyak, álmok, évek.” 

 

                                                                    (Juhász Gyula) 
 

 

 

 

H I R D E T É S  
 

Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-testülete 
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 Polgármester 
Hivatalban lehet. 
 

Petrik József polgármester 
 

 
 

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


