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Pest megyei
milleniumi zászlót kaptunk!

dr. Guba Zsolt személyében. Jegyzı Úr 2010.
február 10-tıl látja el vezetıi feladatokat.
Dr. Guba Zsolt az Államigazgatási Fıiskola
igazgatásszervezı szakán szerzett diplomát,
majd a Szegedi Tudományegyetem Állam- és
Jogtudományi Karán doktorált.
1994-2008. között a Nógrád megyei Mohora
Község jegyzıjeként, majd 2008. október 1-tıl
Rétság Város jegyzıjeként dolgozott. 2009.
április 1-tıl Vanyarc község Polgármesteri
Hivatalának vezetıje.
Jegyzı Urat szeretettel várjuk Péteri Község
valamennyi lakosa és a Polgármesteri Hivatal
dolgozói nevében is!

2009. október 2-án, az Idısek Világnapja
ünnepségen került átadásra a Pest megyei
millenniumi zászló, melyet Pogácsás Tibor úr,
Pest Megye Közgyőlésének tagja, Monor város
polgármestere adott át Dr. Molnár Zsolt
polgármester úrnak.

Péteriért emléklap adományozása

Pest megye 2009-ben ünnepli fennállásának
1000. évfordulóját. A megyei közgyőlés ezért ezt
az évet, a Millennium évének nyilvánította.
Szent István király 1009-ben a veszprémi Sóly
okiratában említette elıször a négy vármegye:
Fejér, Veszprém, Zala és Visegrád nevét.
Visegrád vármegye és Pest megye között
történelmi jogfolytonosság van, ezért Pest is
Magyarország legrégibb megyéi közé tartozik.

Péteri új jegyzıje: Dr. Guba Zsolt
A Polgármester a 2009. október 7-i képviselıtestületi ülésen ünnepélyes keretek között
„Péteriért emléklapot” adományozott Kunetz
Lászlónak, aki önkéntes munkájával lehetıvé
tette azt, hogy Péteri honlapja létrejöjjön és
Losonci Gyulának a község közterületeinek
virágosításában
nyújtott
önzetlen
felajánlásaiért. Köszönjük a díjazottak önzetlen
munkáját!

Új képviselık a Testületben
A Képviselı-testület 2009. december 4-én új
jegyzıt választott a Polgármesteri Hivatal élére,

Kirchner Sándorné képviselı 2009. október 12én, Püspök Erzsébet Katalin képviselı, pedig
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egyéni érdekeket nem ismerve minden szinten
képesek együttmőködni.

2009. november 2-án írásban lemondott
képviselıi tisztségérıl. A vonatkozó törvény
értelmében így a 2006. évi önkormányzati
választásokon a soron következı legtöbb
szavazatot kapott személyek váltak a képviselıtestület tagjaivá. Péteri Község Önkormányzat
Képviselı-testületének új tagjai: Szigeti Zsolt és
Petıné Vizi Valéria lettek. Új képviselıinknek
eredményes munkát és sok sikert kívánunk!

Szigeti Zsolt képviselı
bemutatkozása

Petıné Vizi Valéria képviselı
bemutatkozása

Szigeti Zsolt vagyok, születésem óta Péteriben
élek. Októberi hónapban kerültem a Testületbe,
egy képviselıi lemondás után. Minden tılem
telhetıt megteszek a község érdekében, amivel
egy kicsit is jobbá, szebbé valamint élhetıbbé
teheti ezt a települést. Ennek érdekében várom
az emberek észrevételeit, tanácsait mindenben,
amin
úgy
gondolják,
hogy
változtatni
szeretnének. Azt gondolom, hogy a lakosság
érdekeit kell képviselnem, akkor is ha ez esetleg
nem
egyezik
más
képviselı
társam
elképzelésével. Forduljanak felém bizalommal,
mindenkinek állok rendelkezésére.

1993-ban
költöztünk
szüleimmel
és
testvéreimmel Péteribe, majd férjemmel közösen
2000-ben építettük fel
házunkat, ezzel
elhatározva, hogy végleg letelepülünk a
községben. Két gyermeket nevelünk, nagyobbik
fiúnk a helyi iskolába jár, kisebbik fiúnkkal
egyelıre itthonról dolgozom.
Szociálpedagógusi
és
szociálpolitikusi
végzettségeim és a szakma szeretete miatt a
2002 óta folyamatos szociális bizottsági
tagságomat továbbra is ellátom, illetve az eddigi
munkaköreimben szerzett gyakorlatom alapján
a pénzügyi bizottsági feladat sem áll távol
tılem.
A 2010-es önkormányzati választásokig 11
hónap lehetıségem van arra, hogy elmélyedjek
a
képviselıi
feladatokban,
s
bár
ez
világmegváltásra kevés, de az eddigi munkáim
során nyert tapasztalatokkal hozzá fogok
járulni Péteri község lehetıségek szerinti
elırelépéséhez. Kollégáimmal jelenleg az ország
különbözı részein kistelepülések fejlesztésével
foglalkozunk. Rengeteg pozitív példát látok,
bízom benne, hogy képviselıként ezek közül
többet haza is tudok hozni közösségünkbe.
Úgy vélem, hogy egy Péteri mérető, és
összetételő település elıre menetelét csak az
szolgálja, ha különbözı politikai preferenciákat
félretéve két cél lebeg a képviselık elıtt,
mégpedig a közösség fejlıdése, illetve a
település
infrastruktúrájának
fejlesztése.
Hiszem, hogy ezt csak úgy lehet megvalósítani,
ha az önkormányzat döntéshozói, a civil
szervezetek, és a helyi intézmények, vállalkozók

Településközpont megújítása!
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A Képviselı-testület 2009. szeptember 9-én
megtartott ülésének legfontosabb döntései:

Évente
adódik
lehetıségük
az
Önkormányzatoknak arra, hogy pályázatot
nyújtsanak be faluközpontjaik megújítására.
Mivel véleményem szerint Péteri egyik komoly
esztétikai
problémája
az,
hogy
nincs
megtervezett,
szakszerően
kialakított,
településképet
meghatározó
központja,
a
Képviselı-testületnek
javasolni
fogom
a
pályázaton való indulást.

Felkérte a Pénzügyi Ellenırzı Bizottságot, hogy
az
önkormányzat
gazdasági
érdekei
szempontjából véleményezze a LIVIANT Kft.
ajánlatát a Petıfi Sándor u. 63. szám alatti
épületében
kialakítandó
gyógyszertár
vonatkozásában. Tegyen a Bizottság arra
javaslatot, hogy az ingatlan hasznosítása az
önkormányzat gazdálkodási szempontjaiból
indokolt-e.

A program a tervek szerint az alábbi területeket
érintheti:
- a „Fıtér” és vele szemben a Korona vendéglı
elıtti terület,
- a Bohus Dániel tér (Templomtér) teljes egésze,
- az iskola és a cukrászdai faház közötti terület,
- a Földváry-Boér park (Kastélykert) teljes
egésze (a mővelıdési ház belsı udvara, illetve
maga a kastélykert, és
- a Polgármesteri Hivatal (jelenleg még elzárt)
teljes belsı udvara.

A jegyzıi munkakör betöltésére kiírt pályázatot
érvénytelennek nyilvánította.
Az Általános Mővelıdési Központban történt
selejtezés felülvizsgálata.
A Péteri, Kossuth Lajos u. 2. szám alatt
mőködı gyógyszertár bérleti díját polgármesteri
javaslatra a 2003 óta változatlan 7.560,- Ft-ról
2009. szeptember 1-jétıl havi 30.000,- Ft-ra
emelte.

Mivel a településközpont kialakítása évtizedekre
határozhatja meg a község hangulatát, jellegét,
kérem, hogy esetleges ötleteikkel segítsék a
Képviselı-testület
munkáját!
Honlapunkon
fórumán
tett
hozzászólásaikkal
vagy
a
peteri@peteri.hu e-mail címre küldött levéllel,
ötleteivel, javaslataival Ön is segíthet abban,
hogy Péteri faluképét együtt alakítsuk!

A Közmővelıdési, Szociális és Egészségügyi
Bizottság 2009. II. negyedévi (április, május,
június) munkájáról szóló beszámolót elfogadta.
Felkérte a jegyzıt, hogy az Általános Mővelıdési
Központ
minden
használatában
és
mőködtetésében
lévı
vagyontárgy
leltári
kartonjait - a rendelkezésre álló számlák
alapján, ha nincs számla más módon
meghatározva az értékét - fektesse fel.

Dr. Molnár Zsolt polgármester

Új buszváró

Felkérte a jegyzıt, hogy a gazdálkodási
folyamatok leszabályozására dolgozzon ki
együttmőködési megállapodást az Általános
Mővelıdési Központtal.
Felkérte az Általános Mővelıdési Központ
Igazgatóját, hogy vizsgáltassa meg azt, hogy a
korábban
selejtezésre
javasolt
két
zongorajavítással és felújítással alkalmas lehete arra, hogy azokon mővészeti oktatás folyjék.
A Képviselı-testület felkérte a Polgármestert,
mint a munkáltatói jogok gyakorlóját, hogy
levélben utasítsa Varga Jenıt az Általános
Mővelıdési Központ igazgatóját arra, hogy
magán
célra
intézményi
eszközöket
a
nevelıknek ki nem adhat, továbbá, hogy
készítsen erre vonatkozóan belsı szabályzatot.

Október 28-án tovább szépült településünk. A
fıtéri, postai buszmegálló eddigi „várója”
helyébe
Bognár
Andor
fafaragó
mester
felajánlásából és önzetlen munkájából egy szép,
faszerkezető buszváró kerülhetett elhelyezésre.

A Képviselı-testület 2009. október 7-én
megtartott ülésének legfontosabb döntései:

A Képviselı-testület elmúlt
idıszakban meghozott döntései

A Péteri Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
mőködésének átfogó belsı ellenır jelentését
elfogadta.
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A Pittner Dénes Általános- és Mővészeti Iskola
beruházásával
kapcsolatos
címzett
támogatásának felhasználásával kapcsolatos
belsı ellenıri jelentését elfogadta.

A koncepció alapján dönt arról a Képviselıtestület,
hogy
az
ingatlan
a
jelenlegi
állapotában kerüljön hasznosításra, vagy pedig
egy olyan konstrukcióban, amely külsı
magántıke bevonásával ad lehetıséget arra,
hogy – akár a jelenlegi épület elbontása után új
épület felépítésével, vagy a jelenlegi épület
átépítésével – a településképet megújítva a
magántıke
és
az
önkormányzat
együttmőködésével.
Felhatalmazta
a
Polgármestert, hogy a magánerıs beruházás
megvalósítása érdekében folytasson egyeztetı
tárgyalásokat.

A Pittner Dénes Általános- és Mővészeti Iskola
beruházásával kapcsolatos címzett támogatás
számvevıi jelentését elfogadta.
Kezdeményezte
a
GYÁVIV
Kft,
mint
vízszolgáltató
felé
fennálló
vízhasználati
tartozások
összegszerőségének
és
indokoltságának felülvizsgálatát és a tartozás
összegszerőségének pontos meghatározását.

A
Képviselı-testület
többségi
szavazás
hiányában eredménytelenül tárgyalta meg
Szászik Edina (2209. Péteri, Mátyás u. 10.
szám alatti lakos) ingatlan-kérelmét. A testület
a polgármester által feltett négy határozati
javaslat egyikében sem hozott döntést.

GYÁVIV
Kft.
által
eddig
ténylegesen
üzemeltetett vagyon vagyonkezelésbe adásának
lehetıségét
megvizsgálja,
és
ezzel
összefüggésben az ivóvízellátással kapcsolatos
vagyonelemeket felértékelteti.
Az átfogó belsı ellenıri vizsgálat megállapításai
alapján
a
Képviselı-testület
felkérte
a
Polgármestert, hogy a 2006-2007. években
történt számviteli fegyelem megsértésére utaló
kifizetések és a pénzügyi mozgások kapcsán,
valamint a viziközmő vagyonhoz kapocsolódó
gazdálkodásra kiterjedve tegyen feljelentést a
rendırség felé ismeretlen tettes ellen.

Az ülésrıl készült felvételt honlapunkon az
alábbi
oldalon
tekinthetik
meg:
http://www.peteri.hu/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=210&Itemid=135
A Képviselı-testület 2009. október 28-án
megtartott ülésének legfontosabb döntései:
A Képviselı-testület megállapodást kötött
Monorierdı Község Önkormányzatával arról,
hogy a péteri jegyzıi álláshely betöltetlensége
miatt Monorierdı község jegyzıje, Vargáné Vass
Éva lássa el Péteriben 2009. október 30-tól
helyettesítéssel a jegyzıi feladatokat.

A belsı ellenıri jelentésben feltárt hibák,
szabálytalanságok,
törvénytelenségek
kiküszöbölésérıl írásban tételes kimutatást
kért a jegyzıi jogokat gyakorló személytıl.
Elfogadta a Polgármesteri Hivatal
Általános
Mővelıdési
Központ
Okiratainak módosítását.

és az
Alapító

Veszteg Ferenc alpolgármester, Kallós Attila, dr.
Berényi Zoltán és Hrutka Ferenc képviselık
külön írásbeli indítványára újra a Képviselıtestület elé került Szászik Edina (2209. Péteri,
Mátyás u. 10. szám alatti lakos) ingatlanügye. A
Képviselı-testület a napirendet zárt ülés
keretében tárgyalva, név szerinti szavazással, az
alábbi szavazatokkal hozzájárult ahhoz, hogy a
péteri, 738. helyrajzi szám alatt nyilvántartott
építési telekrıl térítés és pénzbeli megváltás
nélkül lekerüljön az Önkormányzatot megilletı
elidegenítési tilalom és beépítési kötelezettség:

Döntött
arról,
hogy
az
Önkormányzat
tulajdonában,
mőködtetésében
lévı
ingatlanokon az érintésvédelmi (tőzvédelem,
villámvédelem) felülvizsgálatot elvégezteti.
Pályázatot írt ki a jegyzıi álláshely betöltésére.
A Borbarát Kör Egyesület helységhasználati
kérelme alapján felkérte a Hivatalt, hogy
készítse el a rendelet olyan módosító
elıterjesztését, hogy a civil szervezetek
meghatározott feltételekkel térítésmentesen
használhassák az önkormányzati ingatlanokat.

Dr. Berényi Zoltán
Dr. Foltin Brunó
Hrutka Ferenc
Kalina Enikı
Kallós Attila
Dr. Molnár Zsolt
Püspök Erzsébet Katalin
Dr. Rostás Imre
Szigeti Zsolt
Veszteg Ferenc

A Petıfi Sándor u. 63. szám alatti gyógyszertár
kialakítására vonatkozó kérelemrıl való döntést
egy,
a
polgármester
által
elkészítendı
településközponti koncepció megalkotásához
kötötte. Az ingatlan gyógyszertár céljára történı
hasznosításáról szóló döntést ezen koncepció
megalkotásáig elhalasztotta.
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„igen”
„igen”
„igen”
„nem”
„igen”
„nem”
„igen”
„igen”
„tartózkodom”
„igen”

A Képviselı-testület 2009. november 18-án
megtartott ülésének legfontosabb döntései:

szerzıdést a rendelkezésre álló határidıben
felmondja, amennyiben meggyızıdött arról,
hogy az önkormányzat a jövı évben jobb ajánlat
alapján, kedvezıbb feltételekkel tud szerzıdést
kötni más pénzintézettel.

Felkérte a helyettesítı jegyzıt, hogy a következı
ülésre készítsen ütemtervet a polgármesteri
hivatal pénzügyi csoportjában a korábbi
idıszakból visszamaradt szakmai problémák
orvoslására.

Döntött arról, hogy számlavezetı pénzintézetet
vált, egyben felhatalmazza a Polgármestert,
hogy egyben a tıkeszámlán levı befektetési
jegyet teljes egészében visszaváltsa.

A 2010. évi belsı ellenırzési munkatervét az
alábbiak szerint fogadta el:

A Képviselı-testület a 2009. december 4-én
megtartott ülésén dr. Guba Zsoltot hat
hónapos próbaidı kikötésével Péteri Község
jegyzıjének nevezte ki.

Az Általános Mővelıdési Központ átfogó,
pénzügyi,
gazdálkodási
és
törvényességi
ellenırzése.
Péteri Községi Polgármesteri Hivatal 2009. évi
gazdálkodásának szabályszerőségi vizsgálata.

A
Képviselı-testület
határozatait
és
munkáját teljes körően a www.peteri.hu
oldalon ismerhetik meg. Itt találhatják meg
és olvashatják a Képviselı-testület üléseinek
minden jegyzıkönyvét és a testületi
határozatok teljes, hivatalos szövegét!

Az
Önkormányzat
a
szennyvízcsatorna
beruházásra az OTP Bank Nyrt.-tıl, 2001.-ben
felvett
117.366.916,Ft-os
hitelbıl
116.412.090,- Ft-ot a 2009. november 20-i
esedékességkor, 208.779,- Ft-ot pedig a 2009.
december 20-ai esedékességkor visszafizet. A
lakossági
„LTP
szerzıdésekbıl”
befolyt
összegeket e hitel visszafizetésére használja fel.
A Képviselı-testület tudomásul vette, hogy a
Polgármesteri Hivatal a befolyt közmőfejlesztési
hozzájárulások után megigényelte és megigényli
a közmőfejlesztési támogatást, amelyet az
Önkormányzat a hitel visszafizetésére fordít.
Felkéri a Jegyzıt, hogy az LTP-s szerzıdések és
a csatornahitel megszüntetésével kapcsolatosan
teljeskörően tájékoztassa a lakosságot a
pénzügyi teljesítésrıl és az azt követendı
lakossági teendıkkel kapcsolatban. (Ezt a
tájékoztatás a Péteri Hírlevél ezen számában
olvashatják.) Felhatalmazta a Képviselı-testület
a Polgármestert, hogy a Pénzügyi Ellenırzı
Bizottság
véleménye
alapján
a
hitelbıl
hátramaradó
426.596,Ft
tıkeösszeg
elıteljesítésének lehetıségét és a szerzıdés
megszüntetését vizsgálja meg és elıteljesítéssel
szüntesse meg a kölcsönszerzıdést.

Néhány gondolat a településırökrıl
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium
szeptemberben
felhívást
tett
közzé
önkormányzatok
részére
községenként
2
településır teljes munkaidıs foglalkoztatására.
A Minisztérium 80 000,-Ft egyszeri támogatás
mellett fizeti a településır (minimálbéres)
munkabérét és annak járulékait. A településır
az
önkormányzat
alkalmazásában
álló
munkavállaló.
A
lehetıség
szeptemberi
meghirdetése óta országosan már ezerötszáz
településır foglalkoztatására szerzıdött több
száz önkormányzat. Különösen a kistelepülések
körében tettek komoly népszerőségre szert a
településırök, akik nem a rendırök munkáját
veszik át, vagy egészítik ki, hanem velük és a
polgárırséggel együttmőködve, a közbiztonság
javításán
dolgoznak.
Feladatuk
a
bőnmegelızés. Ugyanazt tehetik, mint a
polgárırök: ha észlelnek egy bőncselekményt,
értesítik a rendıröket.

A Budapesti Elektromos Mővek Nyrt. Péteri
közvilágításának – a jelenlegi árhoz képest
kedvezıbb
áramvásárlására
vonatkozó
ajánlatot elfogadta.

Ahol már munkába álltak a településırök, ott a
lakosság részérıl igen kedvezı a fogadtatásuk.
A helyi sajátosságok alapján egészen különbözı
az
ırök
munkaidı-beosztása,
illetve
a
számukra megszabott feladatok is. A Vas
megyei Apátistvánfalván azt a feladatot kapta a
településır, hogy éber szemekkel kövesse a
faluban feltőnı idegen jármőveket, látogassa
meg többször is az egyedül élık portáit,
figyeljen a közintézmények környékére, vegye
észre
a
gyanúsan
viselkedıket.
Hosszúperesztegen
két
településırt

A Képviselı-testület a 2009. november 27-én
megtartott ülésének legfontosabb döntései:
Péteri
Községi
Önkormányzat
Képviselıtestülete Szigeti Zsolt és Petıné Vizi Valéria
képviselıket a Pénzügyi Ellenırzı Bizottságba
tagként megválasztotta.
Felhatalmazta a Pénzügyi Ellenırzı Bizottságot,
hogy az OTP bankkal fennálló folyószámla
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alkalmaznak, ık nemcsak a közterületeket
tartják
szemmel,
hanem
a
zártkertek
környékét, a faluvégi temetıket, a szılıhegyen
a pincéket is. A településırök nappal
dolgoznak, éjszaka a polgárırség vigyázza az
értékeket. A baranyai Kozármislenyben késı
délután kezdıdik a munkaidı, és hétvégén
hajnalig, de a hétköznapokon is késı estig tart.
Máshol a településırök segítenek az iskola és
óvoda környékén átkísérni a gyerekeket az
utcán, szemmel tartják a szeméttelepet, ahol az
utóbbi idıben elszaporodtak az illegális
szemétlerakások, vagy éppen a temetıben
figyelnek a virágokra.

Kitüntetés
Dr. Sólyom László Köztársasági Elnök Úr dr.
Szászik Károlynak 2009. augusztus 20-a
alkalmából
több
évtizedes
közéleti
tevékenységének
elismeréséül
Magyar
Köztársasági Ezüst Érdemkereszt Kitüntetést
adományozott. Gratulálunk az elismeréshez!

Honlap
Karácsonyi, ünnepi díszben a honlap! Az ünnep
alkalmából
honlapunk
(www.peteri.hu)
ideiglenesen
új,
karácsonyi
formát
és
hangulatot kapott! Kérjük, tekintsék meg minél
többen!

A környékünkön Ecseren, Gyömrın, Maglódon,
Monoron és Pilisen fognak a település lakóinak
a biztonságára településırök vigyázni.

Új anyaggal bıvült honlapunk! A Pátria
Televízió a nyár elején készített el egy kisfilmet
településünkrıl, látnivalóinkról. A film teljes
terjedelmében
a
„Látnivalók”
menüben
tekinthetı meg.

A
település
rendjének,
közbiztonságának
fenntartása és megtartása alapvetı települési
érdekünk. Minden olyan eszközt, amely
bármilyen módon segít abban, hogy a lakosság
biztonsága
és
biztonságérzete
erısödjön
támogatni kell!

Felhívjuk településünk lakosságát, hogy már
honlapunkról is elérhetı a Képviselı-testület
2009. október 7-i ülésérıl készült videofelvétel.
Kérjük, tekintsék meg minél többen!

A
településıri
szolgálat
létrehozása
az
önkormányzatnak nem került volna pénzbe. A
szolgálat
létrehozatalával
két,
jelenleg
munkanélküli polgárunknak tudtunk volna a
munkalehetıséget biztosítani. A településıri
szolgálat létrehozását egyértelmően támogatta a
helyi
polgárırség
és
a
Monori
Rendırkapitányság. A szolgálat mőködésével és
a
Polgárırség
munkájával
alapvetıen
biztosítható lett volna az, hogy Péteriben a nap
szinte teljes egészében, folyamatosan garantált
legyen a közbiztonsági „járırszolgálat”. A
településırök azokon a külterületi területeken
is meg tudtak volna jelenni, ahol jelenleg
(mezııri szolgálat hiányában) nem megoldott az
ellenırzés. Ezzel csökkent volna az illegális
szemétlerakások és fakivágások, erdıirtások és
a terménylopások valószínősége is.

Dr. Molnár Zsolt 2009. szeptemberében interjút
adott a Gemini TV-nek. A 10 perces interjú a
Képviselı-testület menüpont alatt tekinthetı
meg a www.peteri.hu oldalon.
Felhívjuk a Tisztelt Lakosok figyelmét, hogy
honlapunkon
a
„Fórum”
menüpontban
megtalálhatják a Polgármester válaszol topicot.
Ezen a fórumon minden héten csütörtök
délelıtt 10:00 és 11:00 óra között Dr. Molnár
Zsolt polgármester az online fogadóóra
keretében azonnal, közvetlenül válaszol a
lakosok feltett kérdéseire. Kérjük, éljenek ezzel
a lehetıséggel!

Koszorúzás

Sajnálom, hogy Péteri Község Önkormányzata
nem
látta
szükségét
annak,
hogy
a
mindannyiunk vagyonát és személyét állami
pénzen
védı
településırök
munkába
állhassanak. A Képviselı-testület az október 7-i
ülésén nem támogatta településıri szolgálat
államköltségen
való
létrehozatalát
és
államköltségen történı mőködtetését. (Az ezzel
kapcsolatos napirend tárgyalása a honlapon az
alábbi
linken
érhetı
el:
http://www.peteri.hu/index.php?option=com_c
ontent&view=article&id=217&Itemid=135 )
Dr. Molnár Zsolt polgármester

Az eddigi községi hagyományoktól eltérıen
november
elsején,
Halottak
napján
az
Önkormányzat
nem
tartott
hivatalos
megemlékezést a temetıi II. világháborús
emlékmőnél.
Ez az én szándékos döntésem volt.
Véleményem
szerint
Magyarországért,
az
otthonunkért bármilyen háborúban, harcban
elesett, a hazáért az életüket feláldozó apáink,
nagyapáink, dédapáink és testvéreink emléke
elıtt nem a „halottak napján”, hanem a minden
esztendı május hónapjának utolsó vasárnapján
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és a 90 éves Antal Jánost.

megtartandó „Magyar Hısök Emlékünnepén”
kell fejet hajtsunk. Azon a napon, amikor a
teljes nemzet adózik tisztelettel az elmúlt
ezredév
magyar
hısei
elıtt,
a
haza
szabadságáért és függetlenségéért, a nemzet
fennmaradásáért küzdött hazafiak emléke elıtt,
akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták
vagy áldozták Magyarországért.
A Péteri Evangélikus Egyházközséggel és a
hozzánk csatlakozó civil egyesületekkel e
napon, 2010. május 30-án kívánunk - új
hagyományt teremtve - együtt tisztelegni
szülıföldünk és községünk védelmében elesett
péteri lakosok (elsı és második világháborús,
illetve 1956-os hıseink) emléke elıtt.

A településen élı szép korúakat, pedig zenés,
énekes mősorral vártuk, pogácsával és teával
láttuk vendégül az ünnepelteket a Mővelıdési
Házban.

Dr. Molnár Zsolt polgármester

Idısek Világnapja

Továbbra is jó egészséget, tartalmas, boldog
éveket kívánunk nekik és községünk többi idıs
polgárainak is! A köszöntésrıl, valamint a
2009.
október
2-i
Idısek
Világnapja
ünnepségen készített fotókat megtekinthetik
honlapunk fotógalériájában.

Október 23-ra emlékeztünk
Október
23-án
délután
önkormányzati
megemlékezést tartottunk a Mővelıdési Ház
színház termében. A mősor az eddig
megszokottaktól
alapvetıen
eltérı
volt.
Projektoros kivetítés segítségével korabeli videó
felvételek, fényképek, korabeli rádió anyagok,
illetve saját szerkesztéső videók segítségével
emlékeztünk
meg
szabadságharcunk
és
forradalmunk 53 évvel ezelıtti hıseire.

Az ENSZ elıször 1991-ben rendezte meg az
Idısek Világnapját, azóta minden év október 1jén
megemlékezünk
a
Föld
mintegy
hatszázmillió 60. életévét betöltött lakójáról,
köztük Magyarország több mint 2 millió szép
korú lakosáról. Községünkben is ırizzük ezt a
hagyományt, így 2009. szeptember 30-án Dr.
Molnár Zsolt polgármester az Önkormányzat
nevében felköszöntötte Péteri legidısebb nıi és
férfi polgárát,
a 98 éves Galántai Józsefnét,

A rendezvényen Tóth Ágnes
mondott ünnepi köszöntıt.
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iskolaigazgató

A
versenyre
jelentkezık
ingatlanainak
értékelésére 2009. június 16. és 2009.
augusztus 15.-e között került sor.
A bíráló bizottság ez idı alatt értékelte az
ingatlanokat
többszöri,
véletlenszerő
megtekintéssel.

Köszönjük Csigó Krisztiánnak és Csonka
Jánosnak a mősor technikai megvalósításához
nyújtott segítségüket.
A mősort Földváry-Boér Elemér emlékmővének
megkoszorúzásával zártuk.

A
nyilvános
eredményhirdetésre
2009.
augusztus 20-án, a községi ünnepségen került
sor. A verseny védnöke Dr. Molnár Zsolt
polgármester
volt.
A
verseny
szorosra
sikeredett, hiszen mind az öt jelentkezı
ingatlana méltó volt a versenyhez. A zsőri végül
az alábbiak szerint értékelt:
Ingatlan elıtti legszebb Péteri közterület:
Gyıztes: Feketéné Erdei Ildikó (Tövis utca 9.)

„Szebb, Virágosabb” Péteriért
verseny eredménye
A Péteri Faluszépítı Egyesület a település
környezeti kultúrájának fejlesztése érdekében,
2009. júniusában környezetszépítı versenyt
hirdetett „Szebb, Virágosabb Péteriért” néven. A
verseny alapvetı célja az „ingatlan elıtti
legszebb péteri közterület” díjazása volt. Az
értékelési szempontok között a gyommentesség,
a parlagfő mentesség, a gondozottság, a
tisztaság, az árkok és átereszek állapota, a
kiültetett növények minısége, valamint a
közterület színvonala szerepelt.

Különdíjas: Tari Jánosné (Széchenyi utca 43.)

Köszönjük a részvételt továbbá:
Kovács Lászlóné (Zöldfa utca 25.),
Dr. Juhászné Mravik Lívia (Széchenyi utca 21.),
Mravik Zoltán (Széchenyi utca 47.) lakosoknak!
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Az ingatlanokról készült képek a www.peteri.hu
oldalon
a
„Képgaléria”
menüpontban
tekinthetıek meg.

is, 1942-ben is, három hónapi munkaszolgálat
és tizennégy napi büntetıtábor után is.”
(Részlet Radnóti Miklós naplójából, 1942.
május 17.)

Faültetés

A nagy érdeklıdésre tekintettel tervezzük, hogy
január elején – születésének 102. évfordulóján –
hasonló est keretében emlékezünk meg Wass
Albert íróról.
Péteri Község Önkormányzata

2009. november 21-én fiatal facsemetéket
ültettünk ki a Magyarok Szövetsége üllıi
szervezete felajánlásából és segítségével. A
Bercsényi utcában és a víztorony mellett meggy,
ecetfa
és
platán
facsemeték
kerültek
elhelyezésre. A hideg ellenére jó hangulatban
folyt a munka. Köszönjük a résztvevık és az
üllıi szervezet munkáját!

Hagyományırzı Körök Estje
November 15-én tartottuk a Mővelıdési Házban
a már évek óta megrendezésre kerülı
Hagyományırzı Körök Estjét.
Az érdeklıdık a mősorban láthatták és
hallhatták a mővészeti iskolánk táncos és
hangszeren
tanuló
növendékeit,
a
Viráglányokat, a Péteri Hagyományırzı Kör és a
Nyugdíjas Klub tánccal és énekkel készültek,
valamint
a
pilisszentkereszti
Pilis
Néptáncegyüttes is elfogadta a meghívásunkat.

Radnóti emlékest

Az önkormányzat képviseletében dr. Molnár
Zsolt polgármester köszöntötte a vendégeket.
Nemzeti értékeink egyik legnagyobb kincse a
magyar néptánc. Színes mősorunkban sárközi
táncot,
somogyi
ugróst,
marossárpataki
verbunkot, csíkszentdomokosi féloláhost, széki
táncot láthattak. A Pilis Néptáncegyüttes
dunántúli,
sárosvidéki,
zempléni,
felsıgalgamenti és délszláv táncokat, illetve keletszlovák, ruszin és magyar népdalcsokrokkal
szórakoztatta a közönséget.

November 9-én vasárnap este „Van visszatérni
otthon” címmel, Radnóti Miklós halálának 65.
évfordulóján a községi könyvtár olvasótermében
csendes, meghitt megemlékezést tartottunk. A
fáklyás, gyertyafényes, „teltházas” mősorban
dr. Molnár Zsolt polgármester emlékezett meg a
költırıl, majd Ördög Endre lelkész úr, Csonka
János, Kalina Enikı, Kovács Dávid, Karcsai
Éva, Veszteg Mihályné, Szöllısi Lilla és Legendi
Barbara olvasták fel Radnóti Miklós életének
jelentısebb verseit. A mősorban részletek
hangzottak el Radnóti Miklós naplójából. Az
esten Hoffmann Ágnes hegedőn mőködött
közre. A megemlékezésre más környékbeli
településekrıl
is
ellátogattak
hozzánk.
Köszönjük a részvételt minden érdeklıdı péteri
lakosnak,
aki
jelenlétével
megtisztelte
mősorunkat és Radnóti Miklós emlékét!

Péteri Hagyományırzı Kör

Mindenki Karácsonya
December 11-én délután Péteri központjában, a
Polgármesteri
Hivatal
elıtti
közterületen
karácsonyfát állítottunk. Karácsonyi énekek, a
lucázás hagyományainak felidézése, ünnepi
advent hangulat, Mikulás, meleg tea és forralt
bor várta az érdeklıdıket.

Különben magyar költı vagyok, … Ezek
kitagadhatnak,
befogadhatnak,
az
én
„nemzetem" nem kiabál le a könyvespolcról,
hogy mars büdös zsidó, hazám tájai kinyílnak
elıttem, a bokor nem tép rajtam külön
nagyobbat mint máson, a fa nem ágaskodik
lábujjhegyre, hogy ne érjem el gyümölcsét. Ha
ilyesmit tapasztalnék, megölném magam, mert
másként, mint élek, élni nem tudok, s mást hinni
és máskép gondolkodni sem. Így érzem ezt ma
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A rendezvényt a helyi Szlovák Kisebbségi
Önkormányzat támogatta, nekik köszönhetıen
gyönyörködhetünk a Petıfi Sándor utca ünnepi
fényeiben.

büntetıjogi kategória. Kérek ezért mindenkit,
hogy mind az én munkámról és személyemrıl,
mind pedig kollégáim munkájáról, akik azért
dolgoznak velem együtt Önökért, hogy Péteri
egy élhetı, fejlıdı, nyugodt, békés és örömteli
hely legyen, elsıdlegesen tılem és a település
hivatalos információforrásaiból (honlap, Péteri
Hírlevél,
testületi
jegyzıkönyvek,
közmeghallgatás)
tájékozódjanak
és
ezek
alapján alkossanak véleményt!

Községünk háziorvosa, dr. Berényi Zoltán és
családja felajánlásából állhattuk körbe a falu
karácsonyfáját. Hornyák Laci bácsi forralt
borral kínálta az átfagyott embereket. Vizi Béla
mikulás
bácsi,
pedig
a
gyerekeket
szórakoztatta. Köszönjük a felajánlásokat, a
segítséget a rendezvény lebonyolításában
Juhászné Mravik Lívia, Hrutka Tibor, Kalina
Zoltán és Bódis Szilárd péteri lakosoknak, és
Danyi Dezsıné szociális elıadónak!

Amennyiben akármilyen üggyel kapcsolatban
kérdésük lenne, vagy egy döntés hátterére,
körülményeire, esetleg csak a polgármester
személyes véleményére kíváncsiak, kérem, hogy
azt személyesen tılem, vagy kollégáimtól
kérdezzék! Örömmel és szeretettel várok
minden érdeklıdıt a Polgármesteri Hivatalban
a polgármesteri ügyfélfogadási idıben, vagy
közvetlenül válaszolok a községi honlap
fórumán, vagy e-mailben feltett kérdéseikre.
Kérem, hogy munkámat és kollégáim munkáját
ez alapján ítéljék meg, ne pedig különféle
híresztelések alapján!
Az eddigi bizalmukat és támogatásukat
megköszönve, ennek reményében kívánok a
magam
és
munkatársaim
nevében
is
mindnyájuknak áldott, békés, szeretetteljes
ünnepeket és Boldog Karácsonyt!

A visszajelzések azt igazolják, hogy nagyon jól
érezték magukat azok az emberek, akik eljöttek
vasárnap délután, hogy néhány kellemes órát
együtt töltsenek családtagjaikkal, barátaikkal,
ismerıseikkel. Reményeink szerint hagyományt
teremtünk ezzel a figyelmességgel, hogy a nagy
rohanás közepette mindenkinek legyen egy kis
ideje a másik emberre, hogy szeretet, béke és
megértés töltse el a szíveket.
Péteri Község Önkormányzata

Tisztelt péteri lakosok!
Tisztelt helyi vállalkozók, civil
szervezetek!

Dr. Molnár Zsolt polgármester

Sajnálattal és megdöbbenve tapasztaltam, hogy
az
elmúlt
hetekben,
hónapokban
a
munkámmal, döntéseimmel, véleményemmel és
személyemmel kapcsolatban bizonyos személyi
körökbıl olyan információk kerülnek a község
lakói, vállalkozói, szervezetei elé, amelyek
szándékosan tévesek, valótlanok, félrevezetık
és
teljességgel
alaptalanok.
Az
ilyen
„propaganda eszköz” veszélyes eszköz. A
munkakör
ellátásával,
a
közmegbízatás
teljesítésével
összefüggésben
vagy
csak
valakinek a személyét illetıen a becsület
csorbítására alkalmas tény állítása már

Rongálások
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Sajnálattal tapasztaltuk, hogy néhány lakosunk
nem tiszteli a község értékeit és az
Önkormányzat munkáját. Ezt is bizonyítja az a
megrongált fa szemetes, amit a Könyvtár elıtt
találtunk használhatatlan állapotban, valamint
a vasútállomásnál elhelyezésre kerülı buszváró
összefirkálása.

juttatás, amit a hátrányos helyzetben élı (e
pályázaton nyertes) család kap meg. A
támogatásból a kérelmezı villamos energia
hátraléka kerül részben vagy egészében
kiegyenlítésre, amely a DÉMÁSZ Zrt-nél vezetett
vevıi folyószámlán kerül jóváírásra. Fontos,
hogy a juttatásra jogosultság nem jelenti
automatikusan a támogatás megadását! A
támogatás részletes feltételeirıl, mértékérıl, az
igénylésrıl
és
lebonyolításáról
minden
tájékoztatást megad a Magyar Vöröskereszt
területileg
illetékes
városi
szervezete.
(Személyesen a 2200 Monor, Ady Endre utca
73. szám alatt vagy a www.voroskereszt.hu
honlapon)

Lámpa a vasútállomáson!
A vasúttal utazók nagy örömére, a sikeres
tárgyalásaink eredményeképpen a MÁV –
ígérete szerint – Karácsonyig kihelyez egy
közvilágítási
lámpát
a
vasútállomás
buszmegállójához!

Kérjük, vigyázzanak a település értékét és
szépségét is növelı tárgyainkra, és ha hasonló
rongálásokkal találkoznak, kérjük, hogy azt
jelezzék felénk.

Egyeztetéseket folytatunk a vasútállomás
üzemeltetetésérıl, a váróterem főtésérıl és a
peronok megfelelı téli takarításáról is.

Pályázati felhívás!
A Magyar Vöröskereszt ezúton értesíti a Tisztelt
Lakosságot, hogy a Magyar Energia Hivatal
426/2009. számú határozatával módosított
115/2009. számú határozata alapján, a
„Együtt
egy
biztonságosabb
jövıért”
programja keretében 2009. október 1.-tıl –
2010. augusztus 31.-ig a leghátrányosabb
helyzető családok egyszeri villamos energia
költségtámogatására pályázatot hirdet. A
pályázat a DÉMÁSZ Zrt. területén villamos
energia
felhasználási
hellyel
rendelkezı
rászoruló lakossági fogyasztók támogatására
jött létre.

Köszönetnyilvánítás
İszinte
szívvel
mondunk
köszönetet
mindazoknak, akik Perényi Gábornét (szül.:
Tóth Rózsa) utolsó útjára elkísérték, sírjára
koszorút, virágot helyeztek és fájdalmunkat
együttérzésükkel enyhíteni igyekeztek.
A gyászoló család

Hasznosítható ingatlan
Péteri Község Önkormányzata hasznosítani
kívánja a volt katonai objektumán található kb.
140 m2 alapterülető ingatlanát, amelyhez 1000
m2 terület tartozik. Az ingatlan ipari, gazdasági
területen található. Az ingatlan lakás kialakítás
céljára nem használható fel!
Elınyök: Jó közlekedés: új 4-es út öt perc, 0-ás
körgyőrő 10 perc alatt megközelíthetı. Ipari
áram az ingatlanra beköthetı. Az ingatlan
hasznosítására bérleti jog, illetve adás-vétel
egyaránt lehetséges. A bérleti díj, illetve vételi ár
tekintetében döntésre a Képviselı-testület
jogosult.

A juttatásra azok a szociálisan rászorulók
jelentkezhetnek akik:
Már
egyes
támogatásaik
alapján,
vagy
fogyatékosságuk alapján úgynevezett védendı
fogyasztónak minısülnek és csak nehezen
tudják befizetni az áramszámlájukat.
Vagy akkora hátralékkal rendelkeznek, hogy az
áramszolgáltató már 2009. április 16-a elıtt
kikapcsolta (vagy kikapcsolhatta volna a
legalább háromhavi számlatartozás miatt)
otthonukban az áramot és az egy fıre esı
átlagos havi nettó jövedelmük 2008-ban nem
haladta meg az 57.000,- Ft-ot.
A 2009. április 16.-a óta keletkezett tartozás,
vagy kikapcsolás nem ad alapot a támogatás
igénylésére.
A
támogatás
természetbeni

Búcsú 2009.
A hagyományoknak megfelelıen augusztus 30án
került
sor
a
„Búcsú”
elnevezéső
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rendezvényre.
Az
eseményt
nem
az
Önkormányzat szervezte, az nem volt hivatalos
önkormányzati
program!
Péteri
Község
Önkormányzata csak a területet biztosította
(bérleti díj ellenében) az eseményhez, a helyben
évente
visszatérıen
megjelenı
„szórakoztatóipari” vállalkozók számára. Sajnos
a „Búcsú”, mint alkalom már elvesztette régi,
eredeti tartalmát és jelentıségét. A Képviselıtestület már többször fontolóra vette a
rendezvény megszőntetését vagy átalakítását.
Mivel a „Búcsú” a településnek kárt nem okoz,
sokaknak, pedig szórakozási lehetıséget kínál,
a rendezvény ez évi megrendezésének a
lehetıségét Péteri Község Önkormányzata ez
évben is biztosította az érdekelt vállalkozók
számára. A jövıben azonban azt szeretnénk,
ha a „Búcsú” – az augusztus 20.-i ünnepséghez
hasonlóan – komolyabb, hagyományteremtı
tartalommal, minıségibb szolgáltatásokkal és a
korábbi
egyházi
tartalom
felélesztésével
kerülhetne megrendezésre, akár a Bornap, akár
a Szent István napi rendezvények, vagy
esetlegesen egy falunap keretei közé illesztve.

élı gyermekek mosolyát, melyet az óvodai és az
iskolai szabadidıs programok örömei okoznak
nekik.
E
forrásra
pályázati
felhívást
jelentettünk meg, mely keretein belül a
Péteriben élı gyermekek és fiatalok, illetve
szüleik anyagi terheit kívánjuk a jövıben is
csökkenteni. A pályázati döntésrıl és az SZJA
1%
felhasználásáról
a
késıbbiekben
tájékoztatjuk a lakosságot.
A Péteri Gyermekekért Alapítvány 2008. évi
közhasznúsági jelentését megtalálhatják a
www.peteri.hu honlapon.
Petıné Vizi Valéria kuratóriumi elnök

A Péteri Nyugdíjas Klub hírei
A Péteri Nyugdíjas klub tagsága sok szeretettel
és mély tisztelettel Kellemes Karácsonyi és
Boldog
Újévet
Kíván
Péteri
község
lakosságának, valamint a Péteri Önkormányzat
összes dolgozójának. Köszönjük az egész évi
támogatást a Polgármesteri Hivatalnak, és a
Monori KÖVÁL Zrt.-nek.
Hajdu István és Samu Gyula

A Polgárırség hírei

A Pittner Dénes Általános- és
Mővészeti Iskola hírei

A szolgálatban lévı polgárırök a 06-20/2110772 telefonszámon érhetık el! Ez a szám csak
éjszaka, szolgálati idejük alatt hívható!
Amennyiben nem jelentkeznek, vagy szolgálati
idejükön kívül, hívja a Monori Rendırırsöt a
06-29/410-367 telefonszámon.

A 2009/10-es tanév különösebb zökkenık
nélkül mind az általános, mind a mővészeti
iskolában elindult. Az általános iskolában 187
nappali rendszerő és 1 fı magántanuló kezdte
meg tanulmányait a nyolc évfolyamon. A 32 fıs
1.osztály tanulóinak többsége sikeresen vette ez
ideig az akadályokat, szeretnek iskolába járni,
néhánynak még gondot okoz az óvodánál
szigorúbb fegyelem, munkavégzés. A mővészeti
iskolások közül 39-en tanulnak zenét, (ebbıl
zongorista 16 fı, fúvós 11fı, gitáros 13 fı) 27
tanuló jár a képzımővészet foglalkozásaira, 32en néptáncolni tanulnak.

Köszönetünket fejezzük ki mindazon Péteri
lakosnak és a vállalkozások, cégek részére, akik
munkánkhoz pénzbeli – adójuk 1%-nak
felajánlása, csekken történı pénzbefizetés,
készpénzátutalás – vagy dologi támogatást
nyújtottak!
Elérhetnek
Bennünket
a
www.peteripolgarorseg.hu
vagy
a
p.polgarorseg@gmail.com internetes címeken!

2009. szeptember 4.-tıl a Péteri Községi
Önkormányzat
segítségével
iskolánk
bekapcsolódott az országos iskolatej akcióba.
Azóta minden tanulónk a reggeli szünetben
hozzájut az ebben a korban a fejlıdés
szempontjából
fontos
táplálékhoz.
Van
választási lehetıség is. A legkedveltebb a
madártej, aztán a kakaó, kb. 5 %-a tanulóknak
választotta a tejet

Varga Zsolt PPE elnök

A Péteri Gyermekekért Alapítvány
hírei
A Péteri Gyermekekért Alapítvány részére 2008.
évi adójuk 1%-áról az adózók 613.668,-Ft.
értékben
rendelkeztek.
Sajnos
személyre
szólóan nem tudjuk mindenkinek megköszönni
támogatását, hisz a törvényi szabályozás
minden adakozó személynek biztosítja a
névtelenséget, de azt gondoljuk nincs nagyobb
köszönet és hála annál, mint látni a Péteriben

A tanévkezdés óta eltelt idıszakban több
osztály vett részt iskolán kívüli szervezett
programokon.
Vannak
olyanok,
akik
múzeumba, moziba (3.,4.o) mások a szülıkkel
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együtt szervezett almaszüreten vettek részt a
„SZEDD MAGAD” akcióban (2.o.).

képet adott az akkori eseményekrıl. Mősorukat
október 23-án, a községi ünnepségen is
láthattuk.

Az ıszi hulladékgyőjtés sikeres volt, a tanulók
közel kétszázezer forint értékben győjtöttek
papírt és vasat.

Egészségbiztosítási Pénztár
ügyfélszolgálat Monoron!

A 4. osztályosok négyfıs csapata /Hrutka
Bernadett, Bognár Emese, Szilos Cintia,
Legendi László/ nagy izgalommal készült Klein
Judit osztályfınök vezetésével az országosan
meghirdetett Bólyai Matematika versenyre,
melynek megyei fordulóját 2009. október 16-án
tartották Vecsésen. A 152 csapatból a 91.
helyen végeztek.
Ugyancsak a 4. osztályosok 5 fıs csapattal
neveztek a Pest megyei Közgyőlés „Zöld Föld” c.
pályázatára, ahol díjazásban ugyan nem
részesültek, de a feldatok megoldásával
ráirányították figyelmüket a környezet védésére,
óvására.
6. osztályosok osztályfınöki óráján a dohányzás
káros hatásairól volt szó. A látványos
szemléltetı órát az ÁNTSZ munkatársa
tartotta.
A gyerekek nagy érdeklıdéssel
figyelték az izgalmas elıadást.
A 8. osztályosoknak ugyancsak osztályfınöki
óra keretén belül adott tájékoztatást a
továbbtanulással
járó
tudnivalókról
egy
pályaválasztási szakértı.
Az ıszi szünet elıtt került sor az iskolában a
már hagyományos „Halloween partyra”. A
legizgalmasabb hely a szellemkastély volt, amit
a 6. osztályosok terveztek és kiviteleztek. A
teázáshoz szükséges jó hangulatról a 7. osztály
gondoskodott
a
szülık
segítségével
és
irányításával. Az 5. osztályosok a dekorálásból
vették ki részüket, míg a 8. osztály a zenét
biztosította a DISCO-hoz. Ducsainé Lukács
Judit a gyerekek kézügyességét tette próbára.
Volt jelmez, tökfaragó, és tökös süti készítı
verseny is. Újdonság volt a Póker Klub. Több
szülı
is
segített
az
elıkészítésben,
lebonyolításban, illetve aktív részvételével
színesítette a programokat, pl.: arcfestés és
hennázás, jegypénztár, stb. Az alsósok
változatos jelmezeikkel tették felejthetetlenné
ezt az izgalmas délutánt.

A
Közép-magyarországi
Regionális
Egészségbiztosítási Pénztár 2009. szeptember
7-ével megnyitotta kistérségi ügyfélszolgálatát
Monoron a 2200 Monor, Kossuth Lajos utca 6567. I. emelet I/10. szám alatt.
Az
újonnan
megnyíló
kistérségi
ügyfélszolgálaton a következı ügytípusokban
állnak az ügyfelek rendelkezésére: Európai
Egészségbiztosítási Kártya kiadása, EU-s
nyomtatványok iránti igények átvétele, TAJ
kártya kiadása, egészségügyi szolgáltatásra
jogosultak bejelentésének átvétele, tartozásról
szóló hatósági igazolványok (nullás igazolások)
kiadása, jogviszonyrendezés, pénzbeli ellátási
igények átvétele.
Ügyfélfogadási idı:
Kedd:
8,00-15,00 óráig
Csütörtök: 8,00-15,00 óráig

Emlékezünk
Szomorúan
tudatjuk
mindazokkal,
akik
ismerték, tisztelték és szerették, hogy Dr.
Hajtmann Pálné, Marika néni egykori Péteriben
is oktató szlovák tanítónı 76 éves korában
elhunyt.
Temetésére
a
késıbbiekben
Mezıhegyesen kerül sor.

Falugazdász nélkül
Sajnálattal értesítjük a település lakosságát,
hogy 2009. december 31.-ig nem lesz Péteriben
falugazdászi fogadóóra. Az ügyfélfogadás a
2200. Monor, Deák Ferenc utca 12. szám alatti
körzet központban történik ez idı alatt, a
következı idıpontokban:
Hétfı, Kedd, Szerda: 9,00-16,00 óráig
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 9,00-13,00 óráig
Telefon: 06-29/416-273.

2009. október 6-án az elsı tanórában történt
megemlékezés az aradi vértanúkra. A Lózsi
Tamás magyar-történelem szakos tanár által
összeállított
irodalmi-történelmi
mősor
tartalmában, színvonalában egyaránt méltó volt
az évfordulóhoz.
2009. október 22-én a 8. osztályosok Hangyás
György osztályfınök vezetésével emlékeztek az
iskolai ünnepségen az ’56-os forradalom és
szabadságharcra. Az irodalmi összeállítás hő

Mindenki figyelmébe ajánljuk
Felhívjuk a Haleszi kertben élık figyelmét, hogy
szíveskedjenek kiírni ingatlanjaik elé telkük
helyrajzi számát, illetıleg a tulajdonos nevét, a
postai kézbesítık munkájának megkönnyítése
érdekében.
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Hagyományos (nem LTP-és!) csatorna-közmő
hozzájárulást fizetı ügyfeleink!

Az LTP csatorna számlák
megszőnésérıl bıvebben!

Tájékoztatjuk
Önöket,
hogy
fizetési
kötelezettségük
amennyiben
havi
rendszerességgel fizették, illetve fizetik meg a
közmő hozzájárulást (1815.-Ft./hó) 2010.
december 31. napján lejár. Hamarosan
számlaértesítést küld a Polgármesteri Hivatal, a
fennmaradó hónapokra elegendı csekkel.
Akiknek idıközben elfogytak a csekkjei a
Polgármesteri Hivatalban kérhetnek.

Tájékoztatjuk ügyfeleinket, hogy csatornaközmő hozzájárulás megfizetésére az OTP Bank
Nyrt-vel kötött LTP. számláik megszőntek. A
számlákon megtakarított összegeket legfeljebb
201. 405.-Ft/lakóegység (érdekeltségi egység)
összegben az Önkormányzat számlájára utalta
a Pénzintézet. Az ebbıl befolyt összegeket azóta
az Önkormányzat továbbutalta a csatorna
beruházást hitelezı pénzintézetnek, a hitel
tıkerészének
törlesztéseként.
Azon
ügyfeleink, akiknek megtakarítása elérte és
meg is haladta az érdekeltségi egységet (egy
lakóegység esetében ez 201.405.-Ft.) és még
nem vette fel a túlfizetését (amennyiben
volt) az megteheti, ha személyi okmányait
bemutatva az OTP Bank Nyrt. Monori
Fiókjában ezt kezdeményezi. Amennyiben az
OTP Banktól korábban kapott küldeményt arra
vonatkozóan,
hogy
számlája
megszőnik
valószínő, hogy rendelkezik (kisseb-nagyobb)
túlfizetéssel.
Ezzel
kapcsolatban
a
Polgármesteri Hivatal informális tájékoztatást,
az OTP Monori fiókja (mint számlavezetı)
pontos választ tud adni.

Felhívás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy a
43/1999. évi Kormány rendelet értelmében a
15-34 év közötti felnıtteknek 3 évente, a 35 év
felettieknek,
pedig
2
évente
általános
szőrıvizsgálaton
kell
megjelenni
háziorvosuknál.
Dr. Berényi Zoltán háziorvos kéri a praxisába
bejelentkezett
azon
betegeket,
akik
a
korosztályuknak megfelelıen az elmúlt két vagy
három évben nem, jártak a háziorvosi
rendelésen, jelenjenek meg az egészségi
állapotuk felmérése érdekében.

A pénzintézet tájékoztatása szerint, akik
rendelkeznek
lakossági
folyószámlával,
részükre a túlfizetést már átutalta a bank,
valamint arról is tájékoztatták a Polgármesteri
Hivatalt, hogy azon ügyfeleknek, akinek van
túlfizetése, de azt nem vették, illetve veszik fel,
külön értesítésben tájékoztatják.

Bejelentkezés rendelési idı alatt a 06-29/314045-os telefonszámon. Ne feledje, Önnek
legnagyobb értéke az egészsége, törıdjön vele!

Oltópontok
Az ÁNTSZ Monori, Nagykátai Kistérségi Intézete
tájékoztatja a Tisztelt Lakosságot, hogy a
kistérség területén a H1N1 influenzával
kapcsolatosan
három
oltópont
mőködik.
Ezeken az oltópontokon a Fluval P oltást
kaphatják meg a lakosok 3000,- Ft összegben.

Korábban
ellentétes
információk
láttak
napvilágot az úgynevezett közmőfejlesztési
támogatásról,
amelyet
estelegesen
visszakapnak
ügyfeleink.
Sajnos
a
közmőfejlesztési támogatásokat a környékbeli
önkormányzatokhoz
hasonlóan
nem
áll
módjában az Önkormányzatnak visszafizetni,
tekintettel arra, hogy a közmőfejlesztési
hozzájárulások
megállapításánál
az
önkormányzatok
számoltak
a
befolyó
közmőfejlesztési támogatással is, és csak ezzel
az összeggel válik illetve vált lehetıvé a
csatorna kivitelezésre felvett hitel sikeres
visszafizetése.

Az oltópontok a következık:
Monor: Rendelıintézet Monor, Balassa u. 1.
hétfıtıl-csütörtökig 8,00-16,00 óráig, pénteken
8,00-12,00 óráig.
Nagykáta: Rendelıintézet Nagykáta, Dózsa
György u 46. hétfıtıl-csütörtökig: 8,00-16,00
óráig, pénteken 8,00-12,00 óráig.

Hátralékos Ügyfeleink!

Gyömrı: Rendelıintézet Gyömrı, Szent István
u. 15. hétfıtıl-csütörtökig: 8,00-16,00 óráig,
pénteken 8,00-12,00 óráig.

Kérjük ügyfeleinket, akik valamilyen okból
elmaradtak
befizetéseikkel,
az
LTP-és
csekkeket már ne használják befizetéskor! A
hátralékuk pontos összegével a Polgármesteri
Hivataltól hamarosan külön levélben kapnak
értesítést.

Ezeken az oltópontokon a lakosok egybıl
megkaphatják az oltást, nem kell elıtte a
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háziorvosnál felíratni és a kiváltani a receptet.
Éljenek minél többen a lehetıséggel!

küldetését, összehozza az embereket, hogy
végre elinduljunk egymás felé, megmutassuk,
hogy minden ellenkezı híreszteléssel szemben
képesek
vagyunk
az
összefogásra,
együttmunkálkodásra.
A
tőzszertartásra
mindenkit szeretettel várunk!

A Polgármesteri Hivatal ünnepi
nyitva tartása:
2009. december 18. (péntek): 8,00-16,00 óráig
2009. december 19. (szombat): zárva tartunk!
2009. december 23. (szerda): 8,00-16,30 óráig.

„Nagy magyar télben picike tüzek,
Soh’se volt olyan máglya,
Mintha most ez a sok-sok titkos láng
Összefogna egy láncba...!
Az égig, a csillagos égig érne,
És minden idegen rongy benne égne!”

A két ünnep között a Polgármesteri
Hivatalban
csak
ügyeletet
tartanak
munkatársaink!

/Reményik Sándor: Nagy magyar tél/

Közmeghallgatás
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Péteri
Község Önkormányzatának Képviselı-testülete
2009. december 22-én (kedden) 18,00 órakor
Közmeghallgatást tart a Földváry-Boér Elemér
Mővelıdési Házban.

Boldog, békés, szeretetben
gazdag karácsonyi ünnepeket
kívánunk minden kedves
péteri lakosunknak!

Fénylánc Magyarországért

Péteri Község Önkormányzata

„Legyenek ünnepeid! Rítusaid, mert azok
tartanak meg, mint egyént, és azok tartanak
össze, mint közösséget, népet, nemzetet. Ez az
ısök üzenete...! /Máté Imre/

Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörő igézet,
Ilyenkor decemberben.

A Karácsony a fény újjászületésének ideje
bennünk és a természetben. A Magyarok
Szövetsége Üllıi Közössége fényünnepre hív
mindenkit 2009. december 21-én (hétfın)
17.00 órakor , (tőzgyújtás 18.00 órakor) a
téli napforduló ünnepén Péteri legmagasabb
pontjára, az Óhegyre, ahol meggyújtunk egy
óriási máglyát, melynek fénye messzire elvilágít
majd. Ily módon csatlakozunk az egy évvel
ezelıtt
ugyanebben
az
idıben
elindult
Fénylánchoz, melyet a Magyarok Szövetsége
vezetıi gyújtottak meg útjára indítva ezzel egy
egyre terebélyesebbé váló összefogást. A
szomszédos hegyormokon a barátaink várják a
fény fellobbanását és tüzünkre válaszul ık is
meggyújtják saját tüzeiket. Egy közös ima
elmondása mellett a Fénylánc így teljesíti be

…Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
…És valahol csak kétkedı beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Juhász Gyula: Karácsony felé (1902)
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Naponta friss, finom pékáruval várjuk kedves
vásárlóinkat
Péteriben, a Petıfi Sándor utca 72. szám
alatt.

Nyitva tartás: 05,30-15,30 óráig, szombaton:
06,00-12,30 óráig.

Árainkból:
Házi és félbarna 1kg-os 160,- Ft
Kifli és zsemle: 10,- Ft
Szeletelt házi jellegő kenyér 1kg-os 175,- Ft

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat a Péteri
pékség üzletébe, valamint mozgóboltunk elé,
amely hétfıtıl péntekig 15,30-19,00 óráig,
vasárnap pedig 11,00-12,00 óráig megtalálható
a Községháza elıtt!
A megújult formátumú „Péteri Hírlevélben”

Folyamatos

lehetıséget

szeretnénk

kedvezményt biztosítunk!

vállalkozók

számára,

biztosítani

illetve

a

azok

helyi

hirdetés

esetén

az

árból

számára,
üzlete

Amennyiben a reklámlehetıséggel élni kíván,

lakossága

kérjük, jelezze felénk a 06-29/314-069 illetıleg

potenciális piac lehet arra, hogy hirdetésük

a 06-29/314-070-es telefonszámon, vagy az

megjelenhessen a kiadványban és közvetlenül

edina.toth@peteri.hu e-mail címen.

akinek

terméke,

vonatkozásában

szolgáltatása,

Péteri

község

juthasson el a település lakosságához.

A hirdetések nettó árai:
1/4 méret: 5.000 Ft (a hátoldalon: 6.500 Ft)
1/8 méret: 4.000 Ft (a hátoldalon: 5.000 Ft)
1/16 méret: 3.000 Ft (a hátoldalon: 4.000 Ft)
1/32 méret: 2.500 Ft (a hátoldalon: 3.000 Ft)
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