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A TOKODALTÁRÓI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 
 

XXVI. évfolyam 3. szám                                                                                                                                         2020. szeptember 
 

Tisztelt Tokodaltáróiak! Kedves Olvasó! 
 

„Az vagy, amit újra és újra teszel. A kiválóság tehát nem tett, hanem szokás.” 

Ezt az Arisztotelész idézetet írta településünk lakója, Szendi Istvánné, Zsóka néni arra a képeslapra, amellyel 
köszönetét fejezte ki egy az Önkormányzat és a településünk egyes lakóinak társadalmi összefogása révén 
megvalósult projektért. 
 
Bizony az utóbbi években és főleg idén a koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzet miatt még inkább 
felértékelődnek az emberi szokások, a tolerancia és a társadalmi összefogás jelentősége. Úgy érzem 
településünk jól vizsgázott ezekből a fogalmakból a járvány idején, legyen szó maszkok varrásáról, 
kihordásáról vagy egymás segítéséről. 
 
Polgármesterként örömmel tapasztaltam, tapasztalom, hogy idén és az elmúlt évek során településünkön is 
egyre több civil szerveződés indult, településünk szépítése, élhetőbbé tétele, illetve egy-egy konkrét cél 
megvalósítása érdekében. Ezekhez a lakossági összefogásokhoz természetesen Önkormányzatunk is 
örömmel csatlakozik és nyújt segítséget. 
 
Az Aktívan Tokodaltáróért Közösen csoport munkássága a volt Tenisz pálya területének rendbetételével, 
karbantartásával és gondozásával kezdődött, de az ő elképzelésük és munkájuk alapján újult meg a 
Gárdonyi Géza Általános Iskola bejárata is. Mindkét cél megvalósítását támogatta Önkormányzatunk is 
nagyobb teljesítményű fűnyíró-, illetve anyagvásárlás tekintetében.  
 
Az ATAK nevéhez fűződik többek között a József Attila utcai fásítás, a Szent István utcai játszótéri homokozó 
kialakítása és a Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház udvarán található csillének az Önkormányzat anyagi 
hozzájárulásával történő felújítása is, mely a településünk bányász múltjának állít méltó emléket. 
 
Putz Albert ötlete alapján valósult meg a Bányász utca és a József Attila utca kereszteződésében a 
biztonságosabb gyalogos közlekedést biztosító járda és korlát kialakítása. Noha az anyagköltség jelentős 
kiadást jelentett az Önkormányzat számára, maga a járda Kósa Zsolt, Németh Árpád, Putz Albert és Sebők 
István helyi lakosok összefogása, munkája és Demeter Roland közreműködése nyomán épült meg, nagyobb 
összegű kiadástól kímélve meg az Önkormányzatot. (A cikk a következő oldalon folytatódik.) 
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Akárcsak az a Vecsernyés József által indított kezdeményezés, mely a Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – 
Mini Bölcsőde udvarán lévő medence a településen élő lakosság segítségével történő elbontására irányult, 
melynek helyén azóta már a pályázati támogatásból vásárolt új játékok állnak. 
 
Az óvoda udvara azóta teljesen megújult, a gyermekek nagy örömére felújításra kerültek a régi játékok is, 
melyek festését, karbantartását az óvoda dolgozói saját kezűleg végezték. 
 
Településünk központja is folyamatosan szépül, Lencsés Mónika és Kaposvári Adrienn kreativitását és keze 
munkáját dicséri az évszaknak megfelelő folyamatosan megújuló utcadekoráció, ami mindannyiunk 
örömére szolgál. 
Több mint 90 éve öregbíti településünk hírnevét a Tokodaltárói Bányász Kórus, melynek tagjai szívesen 
vesznek részt a település életében, énekük helyi rendezvényeink alapjaként szolgál. 
 
A Tokodaltárói Polgárőr Egyesület tagjai szabadidejüket feláldozva járják településünk utcáit, biztosítják 
rendezvényeinket, hozzájárulva ezzel ahhoz, hogy Tokodaltáró egy biztonságosabb település lehessen. 
 
Ez úton fejezem ki köszönetemet a község összes olyan lakójának, akik az elmúlt időszakban egy-egy cél 
megvalósítása mellé álltak és akik önmagukat nem kímélve újra és újra egymásért és településünkért 
munkálkodnak! 

 
Petrik József  

polgármester

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

2020. július-szeptember 
 
Tájékoztató a 2020. július 2-ai képviselő-testületi 

ülés fontosabb döntéseiről 
 
1. Tokodaltárói Brunszvik Teréz Óvoda – Mini 
Bölcsőde intézményvezetőjének megbízása 
 
Herczeg Mária intézményvezető nyugdíjba 
vonulása miatt a Képviselő-testület 2020. áprilisi 
ülésén pályázatot hirdetett a Brunszvik Teréz 
Óvoda – Mini Bölcsőde intézményvezetői 
munkakörének betöltésére. A Képviselő-testület 
a benyújtott pályázatoknak megfelelően zárt 
ülésen meghallgatta a pályázókat és úgy döntött, 
hogy Horváth Ágotát bízza meg az 
intézményvezetői feladatok ellátásával. 
 
2. Tokodaltárói Bányász Atlétikai Klub 2019. évi 

támogatásának felhasználásáról szóló 

beszámoló elfogadása 

A Képviselő-testület elfogadta a Tokodaltárói 
Bányász Atlétikai Klub 2019. évi támogatásának 
felhasználásáról szóló beszámolóját. A vissza nem 
térítendő támogatást Sebők István a képviselői 
tiszteletdíjából ajánlotta fel a civil szervezet 
részére, melyet az egyesület a támogatási 

szerződésben foglaltaknak megfelelően használt 
fel. 
 
3. Közétkeztetéssel kapcsolatos döntések 
 
A Képviselő-testület döntésének értelmében az 
Önkormányzat a 2020. július 1. és a 2021. június 
30. közötti időszakra közszolgáltatási szerződést 
kötött a Heira – Gasztro Kft.-vel a közétkeztetés 
biztosítására továbbá hozzájárult ahhoz, hogy a 
Dorog és Térsége Szociális Alapellátó Szolgálat is 
szerződést kössön a Heira – Gasztro Kft.-vel a 
szociális étkeztetés ellátásának érdekében, 
ugyanerre az időszakra vonatkozóan. Fenti 
döntések szükségessé tették az Önkormányzat 
étkezési térítési díjairól szóló rendeletének 
módosítását is. 
 
4. 2019. évi költségvetés végrehajtása 

 
A korábbi gyakorlattól eltérően a Képviselő-
testület a – koronavírussal kapcsolatos 
veszélyhelyzet miatti intézkedések következtében 
– csak 2020. júliusi ülésén tárgyalta és fogadta el 
az Önkormányzat 2019. évi költségvetésének 
végrehajtásáról szóló rendeletét. 
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5. Dorogi Többcélú Kistérségi Társulás 

A Képviselő-testület elfogadta a Dorogi Többcélú 
Kistérségi Társulás 2019. évi tevékenységéról 
szóló írásos beszámolóját. 
 
6. Csapadékvíz elvezető árok és járda felújítása 

 
Az Önkormányzat 2020. júniusban nyílt 
pályázatot hirdetett a Sport utca csapadékvíz-
elvezető árokkal egybeépített járdájának 
felújítására, térkövezésére. A meghirdetett 
pályázatra egy ajánlat érkezett, melyet a Resszer-
Építőipari és Kereskedelmi Kft. nyújtott be. A 
Képviselő-testület az ajánlatot megfelelőnek 
találta és döntött a szerződés megkötéséről. Így a 
Sport utcai csapadékvíz-elvezető árok és járda 
9.948.800 forint + ÁFA összegből újulhatott meg. 
A vállalkozási díjból az anyagköltségre a Magyar 
Falu Program keretében 4.962.906 Ft összeget 
nyert az Önkormányzat. 

 

7. Önkormányzati feladatellátást szolgáló 

fejlesztések támogatása pályázat 

A Képviselő-testület megtárgyalta az 
„Önkormányzati feladatellátást szolgáló 
fejlesztések támogatására” meghirdetett pályázat 
nyújtotta lehetőségeket és úgy döntött, hogy 
pályázatot nyújt be a „Belterületi utak, járdák, 
hidak felújítása” pályázati célra a Tárna utcai 
járda, út és vízelvezető árok felújítására, a József 
Attila utcától a Juhász Gyula utcáig, illetve 
parkoló kiépítésére. A pályázat feltétele a 
szükséges önerő biztosítása, melyre az 
Önkormányzat előzetes kötelezettséget vállalt. 
 
 

Tájékoztató a 2020. augusztus 5-ei képviselő-
testületi ülés fontosabb döntéseiről 

 

1. Szociális célú tüzelőanyag támogatása 

pályázat 

A korábbi évek gyakorlatához hasonlóan az 
Önkormányzat ismét indulni kíván a „települési 
önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához kapcsolódó támogatásra” irányuló 
pályázaton. A Képviselő-testület döntött a 
pályázat 378 mázsa szénmennyiség erejéig 
történő benyújtásáról és a szükséges pályázati 
önerő biztosításáról. 
 
 

2. Magyar Falu Program – útfelújítás pályázat 

Önkormányzatunk idén tavasszal nyújtott be 
pályázatot a Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett „önkormányzati tulajdonban lévő 
út-, hídépítés, felújítás” támogatási célra, mely 
pályázat kedvező elbíráslásban részesült, így a 
megítélt 18.992.092 forint támogatásból 
megvalósítható a Balassi Bálint utca és a Kalamár 
János utca aszfaltburkolatának felújítása. A 
Képviselő-testület augusztusi ülésén döntött 
felújítandó utcák rekonstrukciójára vonatkozó 
nyílt pályázat meghirdetéséről és a következő 
ülésén dönt a nyertes vállalkozóról. 
 
Tájékoztató a 2020. szeptember 3-ai képviselő-

testületi ülés fontosabb döntéseiről 
 
1. Helyi Építési Szabályzat módosítása 

Lakossági kezdeményezést követően a Képviselő-
testület – a szükséges eljárás lefolytatása után - 
elfogadta a Helyi Építési Szabályzat módosítását, 
mellyel rendezésre kerültek a Vasút utcai telkek. 
 
2. Magyar Vöröskereszt 
 
A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy a 
Tokodaltáró Bányász Művelődési Ház épületében 
térítésmentesen biztosít egy helyiséget a Magyar 
Vöröskereszt Tokodaltárói Alapszervezete részére 
egészségügyi, jótékonysági és szociális 
feladatainak ellátása érdekében. 
 
3. Tokodaltárói Bányász Atlétikai Klub 

támogatása 

A Képviselő-testület elfogadta a Tokodaltárói 
Bányász Atlétikai Klub támogatására vonatkozó 
javaslatot. A 662.312 Ft vissza nem térítendő 
támogatást Sebők István a képviselői 
tiszteletdíjából ajánlotta fel a civil szervezet 
részére. 
 
4. Tájékoztatás az Iskola utca 8. szám alatti 

lakás bérleti jogviszonyáról 

A Képviselő-testület 2020. április 29-én döntött 
arról, hogy a bérlőkkel 2020. május 1. napjától 
2020. augusztus 31. napjáig meghosszabbítja az 
Iskola utca 8. szám alatti ingatlanra vonatkozó 
bérleti szerződést, de augusztus 31. napját 
követően további hosszabbításra nem kerül sor, 
erről május elején személyesen tájékoztattuk a 
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bérlőket. A döntést tudomásul vették. A 
határozat Tokodaltáró honlapján is szerepel. A 
Képviselő-testület ezt a döntését az 
önkormányzati vagyon, az ingatlan megóvása 
érdekében hozta meg. Az Önkormányzat célja, 
hogy a hét darab önkormányzati bérlakás 
felújítására, hasznosítására, értékesítésére 
koncepciót dolgozzon ki. A cél, hogy ezek az 
ingatlanok megújuljanak, megszépüljenek. 
 
A bérlők 2020. augusztus utolsó hetében keresték 
fel a Hivatalt, hogy nem sikerült elköltözniük, 
ezért 2020. augusztus 31-én kérelmet nyújtottak 
be az Önkormányzathoz, melyben a bérleti 
szerződés meghosszabbítását kérték. 2020. 
szeptember 1-jén jegyzőkönyvben rögzítettük, 
hogy szeptember 14-én mindenképpen birtokba 
adják az ingatlant, eddig az időpontig az 
ingóságokat elszállítják és elköltöznek a lakásból. 
Az egyik bérlőnek viszont eddig az időpontig sem 
sikerült albérletet találni, az ingatlanban maradt. 

Erről jegyzőkönyvet készítettünk és a kialakult 
helyzetet a soron következő ülésén tárgyalja a 
Képviselő-testület. 
 
A bérlakások hasznosításának tekintetében az 
önkormányzatoknak is meg kell találniuk az arany 
középutat. Fontos a szociális érzékenység, de 
fontos az önkormányzati vagyon védelme, 
karbantartása, fejlesztése is. Az elmúlt 
hónapokban több fiatal, gyermekes család 
nyújtotta be igényét önkormányzati ingatlan 
bérlésére, megvásárlására. Az Önkormányzat 
most felméri az önkormányzati bérlakásokat és 
állapotuktól függően dönteni fog az ingatlanok 
hasznosításával (felújítás, bérbeadás, értékesítés) 
kapcsolatban. 
 
Tokodaltáró, 2020. szeptember 23. 
 

         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 Önkormányzata 

Képviselő-testületének 5/2020. (VII.3.) 

önkormányzati rendelete a gyermekétkezés 

intézményi térítési díjainak megállapításáról szóló 

5/2013. (IV. 30.) önkormányzati rendelet 

módosításáról; 
 

- Tokodaltáró Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 6/2020. (VII.3.) 
önkormányzati rendelete az Önkormányzat 
2019. évi költségvetésének végrehajtásáról; 
 
- Tokodaltáró Község Önkormányzat 
Képviselő-testületének 7/2020. (IX.4.) 
önkormányzati rendelete Tokodaltáró Község 
Helyi Építési Szabályzatról szóló 2/2011. (II.23.) 
önkormányzati rendelet módosításáról. 
 
Fenti rendeleteket 2020. július 3. és 2020. 
szeptember 4. napján kihirdettem. Az egységes 
szerkezetbe szedett jogszabályok megtalálhatók a   
www.tokodaltaro.hu oldalon, az 
Önkormányzat/Rendeletek menüpont alatt.

 
KÉPVISELŐ-TESTÜLET ÜLÉSEI 

 
Tokodaltáró Község Önkormányzat Képviselő-
testületének 2020. évi üléseit a munkarendben 
meghatározott időpontban tartják.  
 
Az ülések nyilvánosak, minden érintett, illetve 
érdeklődő azon részt vehet. Az aktuális témákról 
a meghívóból tájékozódhatnak, mely a honlapon 
(www.tokodaltaro.hu) közzétételre kerül. 
 

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

2020. október 28. (szerda) 17:00 

2020. november 25. (szerda) 17:00 

2020. december 9. (szerda) 17:00 

A helyszín várhatóan a Tokodaltárói 
Polgármesteri Hivatal rendezvényterme. 

 

 

http://www.tokodaltaro.hu/
http://www.tokodaltaro.hu/
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TOKODALTÁRÓ TELEPÜLÉS CSAPADÉKVÍZ-
ELVEZETÉSÉNEK FEJLESZTÉSE 

 
Korábban tájékoztatást adtunk arról, hogy 
Tokodaltáró Község Önkormányzata 85.000.000 
Ft vissza nem térítendő támogatást nyert a TOP-
2.1.3-16-KO1-2019-00023 számú, "Tokodaltáró 
település csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése" 
című pályázaton. 
 
A pályázat keretén belül jelenleg a műszaki 
tartalom pontosítása, a tervek előkészítése 
történik, melyhez árajánlatokat kérünk be erre 
jogosult tervezőktől. 

A pályázat keretén belül mindenképpen 
szeretnénk megvalósítani: 
 

- a Getéről lefolyó csapadékvíz településen kívül 
történő elvezetését új árok kialakításával, a régi 
árkok felújításával, 

- a József Attila utca elejétől a Bányász utcáig 
(Dorog felől érkezve a jobb oldalon) zárt és nyílt 
csapadékvíz-elvezetők kialakítását, 
 

- a Dobó Katica utca vízelvezető árkainak 
felújítását, 

- A Vasút utcában új földárkok kialakítását, a 
meglévő árkok és átereszek felújítását, 
karbantartását. 

A megvalósítás a kiviteli és engedélyes tervek 
elkészülte után, közbeszerzési eljárás 
lefolytatását követően kezdődhet el, várhatóan a 
jövő évben. 
 

Petrik József polgármester

AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSE 2020 ŐSZÉN 
 
Avar és kerti hulladék égetését 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. 

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. 

 
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! A komposztáló megfelelő működtetése érdekében csak zöldhulladékot 
helyezzenek el a területen. 
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V É R A D Á S  
 
2020. június 30-án a Magyar Vöröskereszt véradást szervezett Tokodaltárón, melyen 29 fő jelent 
meg. Nagyon köszönjük, hogy hozzájárultak a vérkészlet pótlásához! 

LEGKÖZELEBB 
2020. OKTÓBER 8-ÁN (CSÜTÖRTÖKÖN) 15:00-18:00 ÓRÁIG 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, az 
jöjjön és adjon vért, aki nem járt az utóbbi két héten belül külföldön, nem voltak egy légtérben covid 
gyanús emberekkel, nincsenek karanténba családtagjuk, gyerekük miatt. A véradáson előszűrést 
végzünk. A véradó helyiségbe csak szájmaszkban lehet belépni. A 1.5m-es távolságot be kell tartani. A 
véradók megértésére és türelmére számítva szeretettel várjuk a segíteni szándékozókat!  
 

Magyar Vöröskereszt 

 
H E L Y I  T E R M E L Ő I  M É H É S Z E T ,  A  M É Z  F O G Y A S Z T Á S  F O N T O S S Á G Á R Ó L  

Az előző két lapszámban, bemutattuk 
méhészetünket, és a szorgos méheink 
munkájának köszönhető méz fajtákat is. Most pár 
szót szeretnénk ejteni a méz fogyasztás 
fontosságáról. És hogy miért fontos magyar 
termelői mézet vásárolni?  

A méz egészségvédő hatásáról ismert 
élelmiszer! Rengeteg vitamint, ásványi anyagot, 
illó olajat, enzimeket, cukrokat, szénhidrátot, és 
természetes antibiotikumokat tartalmaz. A 
legtöbb mézfajta könnyen emészthető, 
természetes édesítője lehet ételeinknek.  

Hazánkban 20 ezer magyar családnak 
biztosít megélhetést a méhészkedés, és 
határainkon belül kiváló minőségű mézek 
készülnek. Magyarország méznagyhatalomnak 
számít, hiszen Európában itt van a második 
legnagyobb méhsűrűség, belföldön mintegy 20 
ezer méhész 1,2 millió méhcsaláddal gazdálkodik.  

Ezért tartjuk mi is fontosnak, hogy 
népszerűsítsük a tiszta eredeti magyar termelői 
méz fogyasztását. 

Örömmel látjuk, hogy a hazai méz fogyasztás 
emelkedő tendenciát mutat. Az eddigi egy főre 
eső méz fogyasztás 30 dkg-ról 70 dkg-ra 
emelkedett.  

Fontosnak tartjuk a méhek védelmét, 
megóvását, hiszen a zöldség-gyümölcs termesztés 
84%-a függ a méhek beporzásától, nélkülük 
bolygónk ökoszisztémája összeomlana! 
Fogyasszunk 100%-ban hazai mézet!! 
 

Ilovszki Krisztián méhész,  
és Kaposvári Adrienn

 

http://www.veradas.hu/
http://www.ovsz.hu/
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S P O R T  U T C A I  J Á R D A  É S  V Í Z E L V E Z E T Ő  R E N D S Z E R  A L S Ó  S Z A K A S Z Á N A K  T E L J E S  
F E L Ú J Í T Á S A

Tisztelt Tokodaltárói Lakosok! 
 
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy 
elkészült a Sport utcai járda és vízelvezető 
rendszer alsó szakaszának teljes felújítása. A 
beruházáshoz a Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett, a "Kistelepülések járda építésének, 
felújításának anyagtámogatása" című, MFP-
BJA/2019 kódszámú pályázaton bruttó 4.962.906 
Ft támogatást nyert az Önkormányzat. 
 
A pályázati támogatásból és az Önkormányzat 
saját forrásából megvalósulhatott az Óvodától a 
Viola utcáig tartó szakasz teljes felújítása is, 
melyet biztonsággal használhatnak a település 
lakói. 
 
Az Önkormányzat elvégezte a Sport utca és Vasút 
utca sarkán lévő árkok, átereszek tisztítását is, 
mert nagyobb esőzések esetén már nem 
megfelelően vezették el a csapadékvizet. Az árok 
tisztítása egészen a vasúti sínek alatti átereszig 
megtörtént. A vasúthoz tartozó közművek alatt, 
mellett a MÁV engedélye nélkül nem 
dolgozhatunk, ezért levelet írtunk a társaságnak, 
hogy gondoskodjanak az áteresz kitakarításáról. 
 
Bízunk benne, hogy az új járda alatti csapadékvíz-
elvezető és a kitisztított árkok, átereszek 
zavartalanul biztosítják az esővíz elvezetését. 

 
Önkormányzatunk az elkezdett munkát a járda és 
az úttest közötti területek füvesítésével, 
parkosításával, zúzott köves és térkővel kirakott 
(a bölcsőde és az óvoda előtt) parkolók 
kialakításával szeretné folytatni. 

T Á J É K O Z T A T Á S  S I K E R E S  P Á L Y Á Z A T R Ó L  –  M A G Y A R  F A L U  P R O G R A M  
 
 

Önkormányzatunk a Magyar Falu Program keretében 
meghirdetett, Önkormányzati tulajdonban lévő út-
,hídépítés/felújítás - 2020 című, MFP-ÖTU/2020 kódszámú 
projektre idén tavasszal nyújtotta be pályázatát. 

A Miniszterelnökség és a Magyar Államkincstár tartalmi és 
formai szempontból is megfelelőnek tartotta a pályázatot, 
mely 18.991.092 Ft támogatásban részesült. Az elnyert 
támogatásból a Balassi Bálint utca és a Kalamár János utca 
aszfaltburkolatát újíthatja fel a település. 

A település nevében köszönjük a támogatást! 
 

Petrik József polgármester 
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T Á J É K O Z T A T Á S  S I K E R E S  P Á L Y Á Z A T R Ó L  –  S T R E E T  W O R K O U T  P A R K  

 
Örömmel tájékoztatom a lakosságot, hogy Street 
Workout Parkkal gazdagodik településünk. 

Önkormányzatunk még 2016. évben nyújtott be 
pályázatot Street Workout Park kialakítására. Az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma értesített, 
hogy Tokodaltáró Község a Nemzeti Szabadidős-
Egészség Sportpark Program IV. ütemében 
támogatásban részesült, melynek köszönhetően 

egy "C" típusú sportpark beruházás valósulhat 
meg a településen. 

A "C" típusú sportpark minimális területe 90 
négyzetméter, talajburkolata gumi és várhatóan 8 
darab sporteszköz kerül telepítésre. 

A település nevében köszönjük a támogatást!  

Petrik József polgármester 
 

 

K Ö S Z Ö N E T N Y I L V Á N Í T Á S  F A L U S Z É P Í T É S É R T  
 
A település lakosai nevében szeretnénk köszönetet mondani Kaposvári Adrienn helyi lakosnak és Lencsés 
Mónika képviselőnek, akik hangulatos őszi dekorációt varázsoltak nekünk a József Attila utca és a Sport utca 
sarkára. Bízom benne, hogy településszépítő munkájuk más lakókat is inspirál Tokodaltáró szebbé tételére.  

Petrik József polgármester 
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B Á N Y Á S Z - N A P ,  T O K O D A L T Á R Ó  

 

 

 

 

 

Tokodaltáró Község Önkormányzata 2020. szeptember 1-jén a Bányász Művelődési Ház udvarán 
emlékezett meg a település bányász múltjáról, bányászainkról. A Művelődési Ház udvarán 

elhelyezett bányászcsille Tokodaltáró bányászainak állít méltó emléket. A csillét az Alfadat-Press 
Kft. adományozta településünk számára, a felújítást pedig az Aktívan Tokodaltáróért Közösen 

Csoport végezte.  

Bányász Kórus, 2020. szeptember 1. 

H E L Y E S B Í T É S  

Az Altárói Tükör XXVI. évfolyam 1. számában (2020. március) megjelent, Szendi Jánosné (Margit néni) által 
megírt visszaemlékezésben tévesen került rögzítésre az alábbi mondat: „Sokrétű munkám jutalmául 
megkaptam a Kiváló Dolgozó kitüntetést, melyet Budapesten vehettem át a Könnyűipari Minisztériumban 
Szabó Imre miniszterhelyettestől.” A mondat helyesen így hangzik: Sokrétű munkám jutalmául megkaptam 
a Kiváló Dolgozó kitüntetést, valamint a Kiváló Munkáért kitüntetést, melyet Budapesten vehettem át a 
Könnyűipari Minisztériumban Szabó Imre miniszterhelyettestől. A szerkesztési hibáért elnézést kérünk. 
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T O K O D A L T Á R Ó I  B Á N Y Á S Z  M Ű V E L Ő D É S I  H Á Z  

A jelenlegi járványügyi helyzet elővigyázatosságra 
int mindannyiunkat. Szeretnénk elkerülni, 
csökkenteni a koronavírus átfertőződés 
esélyéinek kockázatát! Az egyéni védőeszközök 
használata, bár nem ad teljes biztonságot, 
azonban a megbetegedés esélyeit csökkentheti. 
Kérjük, zárt térben az orrot és szájat egyaránt 
eltakaró maszk használatát! Vigyázzunk 
magunkra, vigyázzunk egymásra!  
 
Napról napra változhatnak Magyarország 
Kormányának COVID19 vírussal összefüggő 
rendelkezései is, így rendezvényeink 
megtartásáról az aktuális Nemzeti 
Népegészségügyi Központ intézkedéseit is szem 
előtt tartva határozunk. A 65 év felettieket 2020. 
október 1-jén, az Idősek Világnapján, írásban 
köszönti településünk polgármestere.  
 

Az 1956-os forradalmárokra emlékezve 2020. 
október 22-én, csütörtökön 17 órakor helyezi el 
Petrik József, polgármester az önkormányzat 
koszorúját. Az akkor hatályban levő járványügyi 
rendelkezések betartása mellett várjuk 
csatlakozni településünk intézményeinek 
képviselőit és a lakosságot. 
 
Az évek óta hagyományosan megrendezésre 
kerülő és népszerű Márton-napi lampionos 
felvonulásra a helyi Nyugdíjas Klub ismét szeretne 
készülni. A rendezvény megtartása az akkori 
járványügyi helyzet és Magyarország Kormánya 
rendelkezéseinek függvénye. 
 
A megyei könyvtár 2020. év Tokodaltáró 
könyvtári rendezvényeire betervezett összegét 
2021-es évre átcsoportosíthatjuk.

Pozitív visszatekintő a nyár eseményeire: 
 
Az Erzsébet Alapítvány napközis táborának 2 turnusát (20-20 gyermekkel) sikeresen magunk mögött 
tudhatjuk. Önkormányzati és képviselői tiszteletdíjból is támogatást kaptunk hozzá. A jelentkező 
gyerekek napi 4x étkezés biztosítása mellett ingyenesen vehettek részt különböző programokon.  
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Köszönjük a Rajos Szikvíznek, hogy ingyen 
biztosította idén is a ballonos vizet! 

Köszönjük, hogy szabadidejüket ránk 
áldozták: 

− Tóth Szilviának (kreatív foglalkozás) 

− Polacsek Gábornak és feleségének 
(Ásvány múzeum) 

− Pék Péternek a szerdai napot!  
(óriás darts) 

− Tokod Önkéntes Tűzoltó Egyesületnek 

− Gódor Andrásnak  
(életmentő előadás és bemutató) 

− Háromszegi Péternek (tanyalátogatás) 

− Bredókáné Kozák Anna (Crazy Dance) 

− Vakok és Gyengénlátók Komárom-
Esztergom Megyei Egyesületének 

− Magyar Vöröskereszt Egyesületének a 
felajánlott adományt 

 

 
 
 
 

Akik még a gyerekek szórakoztatásáról 
gondoskodtak:  

 

− Csillangó Meseműhely 

− Zorbland – Pék Péter 

− 10-es Mozi – Kákonyi Gellért 

− Nippl Stefánia uszoda 

− Csodabogarak Alapítvány - Sasvári Zoltán

A gyerekek utaztatását a FETÁZ Bt.-vel oldottuk 
meg! Köszönjük a finom ebédet a KEM-ISZI PBO 

konyhás néniknek! 
 
 
 
 
A szeptember 1-jén megrendezésre kerülő Bányász-napi megemlékezésre egy bányász csille került az 
intézvény udvarába elhelyezésre. Adományozó a tatabányai ALFAADAT-PRESS Kft. vezetője, Sashalmi Péter, 
és az Aktívan Tokodaltáróért Közösen csoport képviselői hozták a jelenlegi állapotba. Köszönjük!  
Köszönjük a Bányás Kórus tagjainak, hogy hagyományaink ápolásában részt vesznek, és velük együtt 
méltóan emlékezhettünk településünk alapítóira is! A lap megjelenése előtt, de írásom után kerül 
megrendezésre a Táti Német Nemzetiségi Fúvószenekar szabadtéri koncertje udvarunkba, mely az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma és a KEM Önkormányzatának támogatásával jön létre. Reméljük az időjárás 
kegyes lesz hozzánk, és sokan kedvüket lelik majd műsorukban. 

Guba Mónika 
Tokodaltárói Bányász Művelődési Ház 

Intézményvezető-helyettes
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/ / K Ö Z É R D E K Ű  I N F O R M Á C I Ó K / /  

SZELEKTÍV HULLADÉKBEGYŰJTÉS IDŐPONTJAI 
 

A 2020-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 
áttetszőbb zsákban kihelyezhetőek a fekete szín 
kivételével! További információ: 
www.kommunaljunk.hu 

A Vertikál Nonprofit Zrt. elszállítja a szelektív hulladékokat 2020. évben az alábbi napokon: 

október 14. (szerda), 
október 28. (szerda), 

november 11. (szerda), 
november 25. (szerda), 
december 9. (szerda), 

december 23. (szerda).
  

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:  
ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu  
vagy személyesen a 2510 Dorog, Bécsi út 79-81. 
szám alatt hétfő: 13:00-16:00 és szerdai napokon 
08:00-12:00 és 13:00-16:00 között. 
 

Fontos információ  
 

Az elszállítás feltétele, hogy a közszolgáltatásba 
bekapcsolt ingatlanhasználólónak NE legyen 
díjhátraléka. Kitehető lom mennyisége/ingatlan: 
3 m3 Lomok kihelyezése: az előre leegyeztetett 
szállítási napon reggel 8 óráig. Kollégáink az előre 
leegyeztetett napon elszállítják a lomokat. 
(szállítás: 08:00-18:00) Lomtalanítást Társaságunk 
csak korlátozott számban tud biztosítani adott 
szállítási napon. Kérjük, hogy a lomokat a 

lakóháza előtti, járműveinkkel jól megközelíthető 
közterületre helyezzék ki úgy, hogy az a forgalmat 
ne akadályozza, illetve ne okozzon balesetet!  
 
Nem tartoznak a lomtalanítás körébe:  
- gally, salak, trágya, szalma, egyéb növényi és 
állati hulladék, építési és bontási törmelék, egyéb 
mezőgazdasági, ipari hulladék  
- elektromos, elektronikai készülékek (pl: TV-
készülék, hűtőgép, mosógép, monitor, fűnyíró)  
- veszélyes hulladékok, gumiabroncs 
- heti hulladékszállítás körébe tartozó háztartási, 
valamint gazdálkodói- vállalkozói tevékenységből 
származó háztartási hulladékhoz hasonló 
hulladék  
 
Kitehető lomok:  
- bútordarabok, székek, ágyak, ágybetétek, 
matracok, szőnyegek, kerti bútorok és konyhai 
limlomok stb. 

 

 

T Á J É K O Z T A T Á S  Ü G Y F É L F O G A D Á S R Ó L ,  E L É R H E T Ő S É G E K R Ő L  
 

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

http://www.kommunaljunk.hu/
mailto:ugyfelszolgalat@kommunaljunk.hu
mailto:tokodaltaro@tokodaltaro.hu
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VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT  

SZABÓNÉ KURUCZ ARANKA VÉDŐNŐ 
Cím: 2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31., Egészségház épületében 

E-mail: vedono@tokodaltaro.hu 
Tel.: 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! 
 

 
TOKODALTÁRÓI EGÉSZSÉGHÁZBAN A FELNŐTT HÁZIORVOSI RENDELÉS IDEJE 

2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31. Egészségház 
Telefon: 06-33/466-436

 
DR. OLÁH ANDRÁS 

I. számú körzet 

 
DR. SZABÓ ÉVA 
II. számú körzet 

 
                                                   HÉTFŐ 

DOROGON: 08:00-11:00 
TOKODALTÁRÓN: 14:30-15:30 

KEDD 

TOKODALTÁRÓN: 08:30-12:20 

SZERDA 
DOROGON: 08:00-11:00 

TOKODALTÁRÓN: 14:30-15:30 

CSÜTÖRTÖK 

TOKODALTÁRÓN: 08:30-12:20 

PÉNTEK 
DOROGON: 08:00-09:30 

TOKODALTÁRÓN: 10:30-11:30 
 
 
 

 
 

 

GYERMEK HÁZIORVOSI  SZOLGÁLAT  
DR. PEZDERKA GYÖNGYVÉR 

2532 Tokodaltáró József Attila utca 31. Egészségház 
Telefon: 06-33/466-478; 06-30/9799-340    E-mail: szkarabeusz1@invitel.hu 

Rendelési idő: 
Hétfő:  8:00 -  10:00 ;  15:00 - 16:00 

Kedd:  8:00 - 10:00 
Szerda: 8:00 - 10:00 

Csütörtök:  8:00 - 10:00 
Péntek: 8:00 - 10:00 

Tanácsadás: Kedden 10:00 – 12:00

HÉTFŐ 
CSAK receptírás, adminisztráció:     07:00-08:00 
Betegrendelés                                     08:00-10:00 
CSAK receptírás, adminisztráció:     10:00-11:00 

KEDD: 
Betegrendelés:                                     12:00-14:00 
CSAK receptírás, adminisztráció:      14:00-16:00 

SZERDA 
CSAK receptírás, adminisztráció:      07:00-08:00 
Betegrendelés                                      08:00-10:00 
CSAK receptírás, adminisztráció:      10:00-11:00 

CSÜTÖRTÖK: 
Betegrendelés:                                     12:00-14:00 
CSAK receptírás, adminisztráció:      14:00-16:00 

PÉNTEK: 
CSAK receptírás, adminisztráció:      07:00-08:00 
Betegrendelés                                      08:00-10:00 
CSAK receptírás, adminisztráció:      10:00-11:00 

mailto:vedono@tokodaltaro.hu
https://www.dropbox.com/s/lc59tfwwgx18ln3/I%20sz%C3%A1m%C3%BA%20h%C3%A1ziorvosi%20k%C3%B6rzet%20utcalista.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j17keacx7ycyf4e/II%20sz%C3%A1m%C3%BA%20h%C3%A1ziorvosi%20k%C3%B6rzet%20utcalista.docx?dl=0
mailto:szkarabeusz1@invitel.hu
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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 

 

DOROG ÉS TÉRSÉGE CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓ LÉTI  SZOLGÁLAT  
MAUTERER MIHÁLYNÉ 

CSALÁDSEGÍTŐ 

Cím: 2532 Tokodaltáró, József Attila utca 31., Egészségház épületében, Telefon: 06-30/785-1407 
Ügyfélfogadás: 

Hétfő: 08:30 – 15:00 
Szerda: 08:30 – 15:00 

Kedd és csütörtök a terepnap, ekkor nincs ügyfélfogadás. Szabadság ideje alatt, illetve egyéb akadályoztatás 
esetén az ügyfelek továbbra is bizalommal fordulhatnak a központhoz: 

2510 Dorog, Bécsi u. 71. (Polgármesteri Hivatal épületében), 06-33/431-170, 06-20/561-5226. 

DOROGI KORMÁNYABLAK  
Cím: 2510 Dorog, Hantken Miksa u. 8. 

Nyitva tartás: 

 Hétfő  08:00-18:00 
 Kedd 08:00-14:00 
 Szerda 08:00-18:00 
 Csütörtök 08:00-16:00 
 Péntek 07:00-13:00

F O N T O S A B B  T E L E F O N S Z Á M O K  

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy az alábbi telefonszámokon tudnak informálódni, segítséget kérni: 
 

Segélyhívó: 112 
Orvosi ügyelet Dorog: 06 33/441-008 
Körzeti megbízott: 06 30/620-4121 
E-ON közvilágítás: 06 80/533-533 

ÉDV Zrt.: 06 80/426-426 

GDF SUEZ: 06 80/440-141 
Kommunal-JUNK Kft.  

(Hulladékbegyűjtés- és szállítás): 06 33/737-765  
Fogászati ügyelet: 06 34/515-593  

(Tatabánya, Dózsa Gy. u. 77.) 

 

 

 

 

mailto:fogorvos@tokodaltaro.hu
mailto:szoc.al.ell.altaro@gmail.com
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T O K O D A L T Á R Ó  C Í M E R É V E L  D Í S Z Í T E T T  P Ó L Ó K  
 
 
 Tisztelt Tokodaltárói Lakosok! 
 
Önkormányzatunk Tokodaltáró címerével díszített, galléros fehér 
pólókat készíttetett, melyeket a település lakói megvásárolhatnak. 
Jelenleg 40 darab, különböző méretű póló van raktáron, de igény 
esetén újakat is gyártatunk.  
 

Egy póló ára: 4.500 Ft. 
 
A pólókat a Bányász Művelődési Házban lehet megvásárolni Guba 
Mónika intézményvezetőnél. 

B Á N Y Á S Z  U T C A  –  J Ó Z S E F  A T T I L A  U T C A  K E R E S Z T E Z Ő D É S É B E N  T Ö R T É N T  
J Á R D A É P Í T É S  

 
 
Tisztelt Tokodaltárói Lakosok! 
 
2020. tavaszán született meg az a gondolat, hogy 
a Bányász utca és József Attila utca 
kereszteződésében a gyalogos közlekedést 
biztonságosabbá tegyük. Tervek, elképzelések 
születtek a gyalogos átkelőhely mindkét oldalára.  
 
A kereszteződés egyik oldalán új járda kialakítását 
és az önkormányzati út kiszélesítését terveztük, a 
másik oldalon pedig a feljáró, a rámpa felújítását 
határozta el a Képviselő-testület. 
 
Az új járda elkészítésének, valamint a Bányász 
utca kiszélesítésének a munkálatai lassan 
befejeződnek. A járda és a gyalogosokat védő 
korlátok elkészültek, a járda és az úttest közötti 
rész aszfaltozására pedig ajánlatot kérünk be. 
 
Az Önkormányzatnak sikerült megegyeznie Herendi Lászlóval és családjával a tulajdonukban lévő terület 
átadásáról, mely elengedhetetlen feltétele volt, hogy a járda megépülhessen. Együttműködésüket 
köszönjük! 
 
Az Önkormányzat nevében köszönetemet fejezem ki Kósa Zsolt, Németh Árpád, Putz Albert és Sebők István 
helyi lakosoknak a járda és a korlát megépítéséért, továbbá Demeter Rolandnak a munkában való 
közreműködéséért. 
 
A járdaépítésre szüleiket elkísérte Dóra és Bence, akik szintén segítségünkre voltak a nap folyamán.  
 

Köszönettel: Petrik József polgármester 
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Szolgáltatásaink:  

Lakó- és ipari ingatlanok közvetítése, bérbeadása, ingatlanok értékbecslése, ingyenes hitelügyintézés és 

tanácsadás több szerződött pénzintézet kínálatával, jogi- és földhivatali ügyintézés ügyvédi háttérrel, 

adásvételek teljes körű lebonyolítása, energetikai tanúsítvány készítése,  

generál kivitelezés (vegyen meg egy felújítandó ingatlant és mi segítünk az álmát megvalósítani) 

 

Ügyfeleink megbízásából keresünk és kínálunk Esztergomban és 30 km-es körzetében családi házakat, 

társasházi lakásokat, panellakásokat, sor és ikerházakat, építési telkeket, ipari és mezőgazdasági 

ingatlanokat, 

 

Keressen fel bennünket, mert:  

időt és fáradságot takarít meg, nem kell hirdetésre költenie, munkatársunk ingyenesen felméri és 

nyilvántartásba veszi ingatlanát, ingyenes ingatlanra szabott reklám és marketingtevékenység, szakképzett, 

tapasztalt hozzáértő munkatársak állnak rendelkezésére és nem utolsó sorban a környék legkedvezőbb 

jutalékaival dolgozunk. 

 

DR. BOGNÁR MÁTYÁS ANNA  

irodavezető 

2500 ESZTERGOM, ARANY JÁNOS UTCA 8. 

+36-20-321-47-10;   +36-30-351-42-60 

e.mail: matyas.anna60@gmail.com 

 

V É D Ő N Ő I  S Z O L G Á L A T  

2020. július óta született babák:  
 

Flórián Milán 07.05. 
Császár Jonatán 07.14. 
Császár Joakim 07.14. 
Tamási Levente 07.19. 
Milkovics Hanna 07.27. 
Szívós Panna Aliz 08.05. 

Kontra-Fritz Benedek Sándor 08.12. 
Schubert Ádám 08.24. 

 
Jóni Dzsenett 09.02. 

Jóni Kemál 09.11. 
Tar Dominik 09.14. 

 
Minden kisbabának és családjának sok 
boldogságot és jó egészséget kívánunk! 
 
 

Szabóné Kurucz Aranka védőnő

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



ALTÁRÓI TÜKÖR 

 

 XXVI. évfolyam 3. szám  18 

 


