Péteri Hírlevél
——————————————————
Péteri Község
Község Önkormányzatának hivatalos lapja
2010. évi 1. szám (2010. márciusmárcius-április)
Sikeres óvodaóvoda-felújítási
pályázat!

 Üdülıházas övezetekben: 790,- Ft/hó + ÁFA
Nagyobb mennyiségő hulladék esetében a többlet
hulladék elszállítására rendszeresített „KÖVÁL
Zrt.” feliratú zsákok ára: 300,- Ft + ÁFA.
A számlázás kéthavonta történik.
Csatornahasználati szolgáltatási díj (csatornadíj):
(csatornadíj)
A csatornadíj 307,- Ft/m3 + ÁFA. Vízterhelési díj: a
mindenkori jogszabályok által megállapított összeg (2010.
évben): 10,- Ft/m3 + ÁFA.
A számlázás kéthavonta történik.
Közüzemi vízdíj szolgáltatási díj (vízdíj)
alapdíja: 500,- Ft + ÁFA.
 lakossági fogyasztás esetében: 238,- Ft/m3 +
ÁFA
 közületi fogyasztás esetében: 475,- Ft/m3 +
ÁFA.
A számlázás kéthavonta történik.


Az óvoda udvara

Az önkormányzati miniszter 2010. március 26-án
döntött az önkormányzatok és a többcélú
kistérségi társulások közoktatási intézményeinek
infrastrukturális
fejlesztésére
benyújtott
támogatási igényeirıl.
A pályázaton az Aprók Háza Óvoda felújítására és
bıvítésére
Péteri
Község
Önkormányzata
11.930.000,- forint támogatást nyert! A sikeres
pályázat alapján az Önkormányzat így ebben az
évben 15.000.000,- forintot tud majd az
óvodaépület állapotának javítására fordítani!

Munkába álltak a településırök!
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériummal
megkötött megállapodás alapján március 11-jével
Péteriben is munkába álltak a településırök. A
két településır: Huszák János és Tofán Gyula.
Gyula

Az elnyert támogatással az óvodában a új
csoportszoba (6x10 m) épülhet, ami a jelenlegi
méretének közel a duplája lenne. A jelenlegi
„Maci” csoportszoba átalakul új mosdóvá, a
jelenlegi mosdó felújításra kerül. Új öltözı kerül
kialakítása. Megvalósul a másik két csoportszoba
(Pillangó, Katica) parkettázása, vízszigetelése és
alsó hıszigetelése is. Lehetıség nyílik a régi, rossz
nyílászárók teljeskörő cseréjére.

2010. évi közmődíjak
Az alábbiakban tájékoztatjuk településünk
lakosságát a 2010. évi közmődíjakról:
Hulladékelszállítási szolgáltatási díj (szemétdíj)
lakott ingatlanonként:



120 literes győjtıedény esetén: 1.380,- Ft/hó +
ÁFA
80 literes győjtıedény esetén: 920,- Ft/hó +
ÁFA

A Polgármester két olyan helyi lakossal kötött
munkaszerzıdést, akik addig munkanélküliek
voltak.
A
településırség
mőködtetésének
költségeit a Minisztérium finanszírozza. A
településırök formaruhában, naponta, gyalogosan
és kerékpáron teljesítenek szolgálatot. A község
belterületén és külterületi részein is folyamatosan
„járıröznek”. Kérjük, hogy segítsék a munkájukat!
Településıreink elérhetıségei: Huszák János:
Hírlevél VÉGLEGES 2010.04.06. de. 8:50

– február 26-án (a törvényi határidıhöz képest 11
nap csúszással) került hivatalosan a képviselıtestület tagjai elé.

06-70/535-68-48, Tofán Gyula: 06-70/535-68-08.

Polgármesteri gondolatok a 2010. évi
költségvetésrıl

A költségvetési javaslatot „elsı fordulóban” a
Képviselı-testület 2010. március 3-án tárgyalta
meg. A költségvetéshez képviselıi módosító
javaslat nem volt. Az elıterjesztést a testület
szinte vita nélkül támogatta.

A képviselı-testület a március 16-i nyilvános
ülésén elfogadta az Önkormányzat 2010. évi
költségvetését.
A Képviselı-testület és a Pénzügyi, Ellenırzı
Bizottság három fordulóban, több órás üléseken
tárgyalta meg az Önkormányzat 2010. évi
költségvetését.

A költségvetés „második körös” tárgyalására
március 10-én került sor. Az ülésen a Pénzügyi,
Ellenırzı Bizottság elnöke és az alpolgármester
könyvvizsgálói auditálást (véleményezést) kért.
Bár ezt a vonatkozó jogszabály Péteri számára
nem teszi kötelezıvé, a szakmai korrektség
érdekében
szerzıdést
kötöttünk
egy
könyvvizsgálóval a költségvetés számainak
véleményezésére.
Az
ülésen
a
testület
egyhangúlag úgy döntött, hogy a könyvvizsgálói
vélemény ismeretében harmadszor is visszatér a
költségvetésre és még a törvényes határidıben,
március 16-án dönt véglegesen a költségvetésrıl.

Az államháztartási törvény szerint a költségvetést
a polgármesteri hivatal pénzügyi vezetıjének a
közremőködésével a jegyzı készíti el és azt a
polgármester február 15-ig köteles a Képviselıtestület elé beterjeszteni. A költségvetés
elfogadásának határideje ez évben március 17-e
volt.
A Polgármesteri Hivatal 2009 nyara óta pénzügyi
vezetı nélkül, októbertıl pedig jegyzı nélkül
mőködött. Rendkívül nehéz olyan pénzügyi
szakembert találni, aki szakmailag érti az
önkormányzati gazdálkodás és költségvetés
szabályait. Mivel ilyen személyt nem találtunk,
tavaly novemberben megbízást adtunk a korábbi
(már nyugdíjba vonult) pénzügyi vezetınknek a
2010. évi költségvetés és a tavalyi beszámolók és a
zárszámadás elkészítésére. Az ısz folyamán Beke
Andrea „megbízott jegyzı” is bejelentette, hogy a
képviselı-testület részérıl ıt ért támadások miatt
távozik Péteribıl.

A Pénzügyi, Ellenırzı Bizottság - mint
költségvetési szakbizottság - minden ülésén
támogatta a költségvetési javaslatot.
Az elfogadott költségvetés és az összes kapcsolódó
tervezési munkaanyag teljesen nyilvános, a
www.peteri.hu
honlapon
teljes
egészében
hozzáférhetı.
Ugyancsak
megtalálhatók
a
honlapon a költségvetés képviselı-testületi
tárgyalási
fordulóinak
a
jegyzıkönyvei,
amelyekbıl
minden
érdeklıdı
számára
megismerhetık a költségvetés elfogadásának
pontos, hiteles körülményei.

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal nem
tud pénzügyi vezetı és szakmai stratégiai vezetı
(jegyzı) nélkül mőködni. A jegyzıi jogviszonyba a
testület 2010. február 10-vel nevezte ki dr. Guba
Zsoltot.
Azt
megelızıen
novemberben,
decemberben, 2010. január 31-ig egy másik
településrıl átjáró, „helyettesítı” jegyzı dolgozott
a hivatalban jegyzıként, heti néhány órában.
Nyilvánvaló, hogy ez az idı felelıs szakmai
munkára nem lehetett elegendı. Nem is volt az. A
2010. évi költségvetés összeállításakor a hivatal
megbízott pénzügyi vezetıje jegyzıi szakmai
háttér nélkül volt kénytelen dolgozni.

A 2010. évi költségvetés fıszámai:
Bevételek:
Kiadások:

255.725.000 Ft
255.725.000 Ft

Általános tartalék:
1.528.000,- Ft
Céltartalék:
- informatikai pályázatra:
997.000,- Ft
- meglévı beruházási
hitelek elıtörlesztésére:
6 Millió Ft
Az elmúlt évtıl eltérıen, amikor a költségvetés
fejlesztésre, beruházásra semmilyen forrást sem
tartalmazott, 2010-ben:

A költségvetés elıkészítı munkája mellett
(szintén jegyzı nélkül) párhuzamosan zajlott (a
végül is nyertesnek bizonyult és 12 Milliós állami
támogatást
hozó)
óvodapályázat
szakmai,
mőszaki és pénzügyi elıkészítése. A pályázatról a
testület február 12-én döntött.

 10 Millió forint saját elıirányzat szerepel az
óvoda felújítására,
 2,4 Millió forint az utcák martaszfaltozására,
 3 Millió forint az utak kátyúzására,
 2,4 Millió Ft a jelenleg szilárd burkolattal még
nem rendelkezı utcák aszfaltozásának és
vízelvezetésének a tervezésére,

A 2010. évi költségvetési javaslat azért ilyen
körülmények között is el tudott készülni.
A költségvetési javaslat így - többszörös pénzügyi,
jegyzıi és polgármesteri szakmai áttekintés után
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 800.000
Ft
a
Polgármesteri
Hivatal
informatikai
eszközállományának
a
felújítására.
A költségvetésben 3 Millió forint szerepel a helyi
civilegyesületek támogatására (amibıl 1,5 Millió
forint a helyi sportegyesület támogatása).

- Az étkezési térítési díjakról szóló 18/2008.
(XII.11.) számú rendelet módosítását nem
fogadta el. Felhatalmazta a Polgármestert,
hogy kezdje meg a tárgyalásokat a Junior Zrt.vel az árak 2009. évi szinten tartása
érdekében.
- Elfogadta a jegyzıi pénzügyi ütemtervrıl szóló
tájékoztatót.
- Elfogadta az OTP Bank Nyrt. ajánlatát és az
OTP Nyrt-vel fennálló szerzıdéseit ezen
ajánlatnak megfelelıen módosította.
- Visszaváltotta a tulajdonában álló OTP
OPTIMA
tıkegarantált
befektetési
jegy
állományát és a visszaváltásból származó
pénzeszközöket
a
folyószámla-hitelének
törlesztésére fordította.
- A
folyószámla
hitelkeret
szerzıdését
változatlan mértékben (28 Millió forint) a 2010.
évre vonatkozóan meghosszabbította.
- Elfogadta az Önkormányzat 2010. évi
költségvetési koncepcióját.
- A Péteri Község Sportkör részére a 2009. évi
költségvetési tartaléknak a terhére 500.000,Ft mőködési támogatást nyújtott.
- A 2010. évi gyepmesteri tevékenység ellátására
a HD-Herczig Kft. ajánlatát fogadta el.
- Elfogadta az Eurovill Kft. ajánlatát a
közvilágítási lámpatestek karbantartására és
üzemeltetésére.
- Adásvételi elıszerzıdést kötött a péteri 35/3.
helyrajzi számú önkormányzati ingatlanra
vonatkozóan. Az ingatlan vételárát 5000,Ft/m2 + ÁFA árban határozta meg.
- A péteri, 093/31. helyrajzi számú ingatlan
belterületbe vonására vonatkozó döntését
elhalasztotta.
- Az Elasco Bt. jogi követelését visszautasította.
Felhatalmazta a Polgármestert, hogy a céggel,
illetve a céget képviselı ügyvéddel folytasson
egyeztetı tárgyalásokat.
- Elfogadta a 2010. évi elsı féléves munkatervet.
- Elfogadta A Közmővelıdési, Szociális és
Egészségügyi Bizottságának a 2009. III.
negyedéves munkájáról szóló beszámolóját.
- A megszüntetett LTP-számlákról szóló jegyzıi
tájékoztatót elfogadta.
- Döntött
arról,
hogy
a
2009.
évi
közmeghallgatást 2009. december 22-én, 18,00
órai kezdettel tartja meg a Földváry-Boér
Elemér Mővelıdési Házban.

A költségvetés bevételei csak a reális, elıre
tervezhetı
és
biztosan
befolyó
tételeket
tartalmazzák. A kiadások között a korábban
megkötött szerzıdések felülvizsgálatával kb. 3
Millió forintot takarít meg az Önkormányzat
ebben az évben.
A
költségvetés
stabilan
biztosítja
az
Önkormányzat által a korábbi idıszakokban
felvett hosszúlejáratú hitelek törlesztését is. Az
elfogadott költségvetés alapján az Önkormányzat
ebben az évben nem kényszerül további hitelek
felvételére.
Az Önkormányzat és az intézmények mőködése a
2010-es évben pénzügyileg biztosított.
Dr. Molnár Zsolt polgármester

A KépviselıKépviselı-testület elmúlt idıszakban
hozott - fontosabb - döntései
döntései
A KépviselıKépviselı-testület határozatait és munkáját
teljes körően a www.peteri.hu oldalon ismerhetik
meg. Itt találhatják meg és olvashatják a
KépviselıKépviselı-testület
üléseinek
minden
jegyzıkönyvét és a testületi határozatok
határozatok teljes,
hivatalos szövegét!
Az alábbi felsorolás az egyes fontosabb
döntésekrıl csak tájékoztató jellegő!
A 2009. december 1616-i ülés fontosabb döntései:
A Képviselı-testület:
- A Közmővelıdési, Szociális és Egészségügyi
Bizottság
tagjának
választotta
Sztupa
Józsefnét.
- Elfogadta a KÖVÁL Zrt. szennyvízcsatornarendszer 2009. évi üzemeltetésérıl szóló
beszámolóját.
- A KÖVÁL Zrt.-nek a szennyvízcsatornarendszer 2010. évre vonatkozó felújítási,
beruházási
javaslatának,
tervének
véleményezését elhalasztotta.
- A szennyvízcsatorna-rendszer mőködtetésével,
tulajdonával kapcsolatos egyes kérdésekrıl
szóló polgármesteri tájékoztatót elfogadta.
- A KÖVÁL Zrt. szemétszállítási közszolgáltatás
2009. évi mőködtetésérıl szóló beszámolóját
elfogadta.
- A 2009. évi közüzemi vízdíj megállapításáról
szóló
rendelet-tervezet
megtárgyalását
elhalasztotta.

A 2009. december 2222-i ülés fontosabb döntései:
A Képviselı-testület:
- Elfogadta az önkormányzati intézmények
alapító okiratainak módosítását.
- Úgy döntött, hogy az Általános Mővelıdési
Központ továbbmőködtetése vonatkozásában
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megvizsgálja
a
társulásos
fenntartás
lehetıségét. Kifejezte azon szándékát, hogy a
Mende Önkormányzat gesztorságával és Úri
Önkormányzat tagságával mőködı „Nevelési
Oktatási Közmővelıdési Intézményfenntartó
Társulásba”
való
belépés
lehetıségét
megvizsgálja. Felhatalmazta a Polgármestert,
hogy a Társulás tagjait tájékoztassa Péteri
Község
szándékáról,
illetıleg
hogy
a
Társulásba való belépés kérdésében folytasson
tárgyalásokat Mende és Úri községek
Önkormányzatival. Elhatározta, hogy az
intézmény
jövıbeni
fenntartói
jogának
gyakorlásáról legkésıbb 2010. április 15-ig
döntést hoz. Felkéri a Jegyzıt, hogy készítsen
el egy jogi, pénzügyi, szakmai elıterjesztést az
ÁMK
egyházi
fenntartásába
adására
vonatkozóan is.
- Belterületbe vonta a 093/31. helyrajzi számú
5215 m2 területő ingatlant.
A Képviselı-testület a 178/2009. (XII.16.)
határozatát visszavonta.
- Úgy döntött, hogy az iskolabıvítésbıl még
fennálló közel 8 Millió forintos állami
támogatási összeget nem használja fel.

-

-

-

ezért Mohács Andrásné bényei lakos ajánlatát
az
ingatlan
megvételére
vonatkozóan
elutasította.
Támogatta, hogy az Önkormányzat a 2010.
évben is vegyen részt az iskolatej programban.
Pályázatot nyújtott be az Igazságügyi és
Rendészeti Minisztériumhoz két fı településır
alkalmazására.
Jóváhagyta az Önkormányzat 2010. évi
rendezvénytervét.
Hozzájárult ahhoz, hogy a „Péteri Kultúráért
Alapítvány” a megnevezésben használhassa a
Péteri nevet.
Felkérte a polgármesteri hivatalt, hogy
vizsgálja meg a településen, hogy hol érdemes
kültéri hulladékgyőjtıket kihelyezni és tegyen
javaslatot
a
kihelyezendı
közterületi
hulladékgyőjtı edények típusáról, valamint
áráról.

A 2010. február 1212-i ülés fontosabb döntései:
A Képviselı-testület:
- Pályázatot nyújtott be az óvoda felújítására és
a szükséges önerıt a 2010. évi költségvetésben
biztosította,
és
a
pályázat
esetleges
sikertelensége esetére 5.000.000,- Ft további
elıirányzatot biztosított az Óvoda szükséges
felújítási munkálatainak elvégzésére.
- A 082/4. helyrajzi számú laktanyai, külterületi
ingatlanát megosztotta. A megosztás érdekében
telekalakítási eljárást kezdeményezett.
- Elfogadta az Önkormányzat 2010. évi
közfoglalkoztatási tervét. Felhatalmazta a
Polgármestert, hogy a közfoglalkoztatáshoz
kapcsolódó munkaszerzıdéseket megkösse és a
közfoglalkoztatás keretében foglalkoztatott
munkavállalók felett a munkáltatói jogokat
gyakorolja.
- Felkérte a jegyzıt, hogy készítse el a
gyermekétkeztetéssel kapcsolatos beszállítói
közbeszerzési pályázati dokumentációt.
- Meghatározta az általános iskolai és óvodai
beíratások idıpontját.
- Felkérte a jegyzıt, hogy a Polgármesteri
hivatal informatikai fejlesztésének kérdéseiben
készítsen olyan elıkészítı anyagot, amely
alapján a képviselı-testület a számítógép
fejlesztés
költségigényét
a
2010-es
költségvetésbe be tudja illeszteni.
- Elfogadta a Péteri vonatkozásában elkészülı
örökségvédelmi
hatástanulmány
régészeti
munkarészére felmerülı 230.000,- Ft + ÁFA
összeget.
- Úgy döntött, hogy a következı években
folyamatosan 100.000,- Ft-ot épít be a
költségvetésébe a község lakott területének hó
eltakarítási munkálatira.

A 2010. január 2020-i ülés fontosabb döntései:
A Képviselı-testület:
- Elfogadta a Fıépítészi Társulás, a Társult
Települési Tervtanács és a fıépítész 2008-2009.
évi tevékenységérıl szóló beszámolót.
- Támogatta az EXTRA-VILL XXI. Kft. és az
INTEP Kft. kérelmét. Támogatta a Péteri
014/20. helyrajzi számú ingatlanon tervezett
beruházást, ezért lehetıvé téve a beruházás
megvalósíthatóságát úgy döntött, hogy az
ingatlanon lehetıvé teszi a kereskedelmi,
szolgáltató (gazdasági) tevékenység végzését
azzal, hogy a területet a HÉSZ szerinti
„Kereskedelmi
és
Szolgáltató
gazdasági
terület”-té nyilvánítja.
- Elfogadta a Monor és Térsége Csatornamő
2009-2010.
évi,
az
üzemeltetéshez,
fenntartáshoz szükséges – karbantartási
költségeken kívül – fejlesztési, felújítási pótlási
tervét.
- A szennyvízcsatorna-közmő hálózat tulajdonosi
megállapodásának tervezetét elfogadta.
- Kezdeményezte a volt katonai laktanyai
ingatlanok ivóvízellátás és szennyvízelvezetési
vízjogi
létesítési
engedélyeinek
meghosszabbítását.
- Hoppál Gergely monori lakos ajánlatát a
laktanyában lévı adótorony megvásárlására
vonatkozóan nem fogadta el.
- A Péteri, Bereki utca 3. szám alatti ingatlan
önkormányzati megszerzését nem támogatta,
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- A Péteri Pittner Dénes Általános Iskola
bıvítésére, tornaterem építésére elnyert
címzett támogatás elszámolását az alábbiak
szerint fogadta el: a beruházást befejezettnek
nyilvánítja és a támogatásból fel nem használt
8.135.825,- Ft-ról lemondott. Felhatalmazta a
Polgármestert és a Jegyzıt, hogy a beruházás
elszámolásához a dokumentumokat eljuttassa
a Magyar Államkincstárhoz.

-

-

A 2010. március 33-i ülés fontosabb döntései:
-

A Képviselı-testület:
- Egyetértett Üllı Város Képviselı-testületének
döntésével
és
támogatta
Üllı
Város
településrendezési
eszközeinek
tervezett
módosítását.
- Támogatást nyújtott a „Fıépítészek az épített
és
természeti
környezetért”
Alapítvány
számára.
- A
Polgármesteri
Hivatal
informatikai
eszközeinek fejlesztésére a 2010. évben
800.000,- Ft forrást biztosított.
- Felhatalmazta a Polgármestert, hogy a
„Ferihegyi Önkormányzati Társulás” társulási
megállapodás tervezettel kapcsolatosan Péteri
Község Önkormányzat számára elérhetı
elınyök megfogalmazására és az elvárt
kötelezettségek tisztázására folytasson további
tárgyalásokat. A társulási megállapodásról a
fentiek ismeretében a Képviselı-testület a
késıbbiek során hozza meg a döntését.
- A Korona sörözı korábbi tulajdonosa által a
postai
önkormányzati
ingatlanra
való
ráépítéssel elfoglalt 16 m2 földrészletének
természetbeni leválasztását és értékesítését
nem támogatta. A testület úgy döntött, hogy a
túlépítéssel elfoglalt 16 m2 földterületet a
jelenlegi tulajdonos földhasználati díj ellenében
továbbra is használhassa. A Képviselı-testület
felkérte a Polgármestert arra, hogy az errıl
szóló megállapodást készítse elı és 3 hónapon
belül terjessze a testületi ülés elé.
- Felkérte a Polgármestert, hogy a jelenleg
szilárd burkolattan nem rendelkezı belterületi
utcák
útés
vízelvezetési
terveinek
elkészítésére kérjen tervezıi árajánlatokat. A
konkrét tervek megrendelésérıl a Képviselıtestület a díjak ismeretében dönt.
- 2.400.000,- Ft összeget határozott meg a
település egyes útjainak mart aszfalttal történı
stabilizálására.
Felkérte
a
testület
a
Polgármesteri Hivatalt, hogy mérje fel a
lakossági
igényeket a jelenleg szilárd
útburkolattal
nem
rendelkezı
utcák
vonatkozásában és 30 %-os önrészt biztosító
lakossági igények ismeretében dönt arról, hogy
hol
terít
le
mart
aszfaltréteget
az

-

-
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önkormányzat.
A
képviselı-testület
felhatalmazta a Polgármestert, hogy a mart
aszfalttal történı ellátására az ÉP-GÉP 2000.
Kft-vel kösse meg a kiviteli szerzıdést.
Megállapította
a
Polgármesteri
Hivatal
köztisztviselıinek
a
2010.
évi
teljesítménykövetelményeinek alapját képezı
célokat.
A
2010.
évi
könyvvizsgálói
feladatok
elvégzésével megbízta az Alfa Karil Auditor
Könyvvizsgáló Kft-t.
300.000,- Ft-ot hagyott jóvá a betöltés alatt álló
pénzügyi
ügyintézıi
állás
beöltéséhez
szükséges kiadásokra.
„Elsı
fordulóban”
megtárgyalta
az
Önkormányzat
2010.
évi
költségvetési
javaslatát. Ezzel kapcsolatban - a Pénzügyi
Bizottság javaslatára - 8 módosító határozatot
fogadott el, majd 8 igen szavazattal, nem
szavazat nélkül és 1 tartózkodó szavazattal
elfogadta a 2010. évi költségvetési rendeletének
I. fordulós anyagát.
A önkormányzati tulajdonú bérlakások (dr.
Berényi Zoltán és Szemere Sándorné) és
további önkormányzati helyiségek bérleti
díjainak és a fennálló szerzıdések tartalmának
rendezésére
tett
átfogó
polgármesteri
elıterjesztést a testület alapvetıen nem
támogatta.
Ehhez kapcsolódóan azonban:
• felkérte a testület a Pénzügyi Ellenırzı
Bizottságot, hogy az augusztusi ülésre
tegyen szakmailag megalapozott javaslatot
az Önkormányzat tulajdonában álló egyes
helyiségek (tornacsarnok, Mővelıdési Ház,
Iskola Óvoda, Sportklub és egyéb
helyiségek) összefüggı helyiséghasználati
koncepciójára.
• felkérte a testület a Pénzügyi Ellenırzı
Bizottságot, hogy tegyen javaslatot az
egyes helyiségek üzleti jellegő és nonprofit
célú használati díjaira, figyelemmel a helyi
civil szervezetek, intézmények és a
gyermek szabadidıs sport mőködésének
kedvezményekkel való segítésére.
• felkérte a jegyzıt, hogy a soron következı
ülésre
készítsen
elıterjesztést
a
Mővelıdési Ház és az Iskolai tornacsarnok
használati díjainak felülvizsgálatára és egy
rendeletben
történı
szabályozása
vonatkozásában.
• havi nettó 20.000,- Ft bérleti díj ellenében
heti
két
alkalommal
biztosítja
a
tulajdonában álló, Petıfi Sándor u. 80.
szám alatti orvosi rendelı helyiségeit
szemészeti magánrendelés céljára a Dr.
Berényiné dr. Komáromy Rita által
képviselt BE-KO-MED Kft-nek, amely cég

ezidág e célra ingyenesen használta az
önkormányzati ingatlant.
- A két ülés között történtekrıl szóló polgármesteri
beszámolót elfogadta.

Elfogadott rendeletek
A KépviselıKépviselı-testület az elmúlt idıszakban az
alábbi rendeleteket fogadta el:

A 2010. március 1010-i ülés fontosabb döntései:

- A csatornahasználati díjakról szóló 11/2002.
(IX.23.) rendelet módosításáról szóló 16/2009.
(XII.23.) rendelet.
- A helyi környezet védelmérıl, a közterületek és
ingatlanok rendjérıl, a település tisztaságáról
szóló
14/2000.
(XII.20.)
Kt
rendelet
módosításáról szóló 17/2009. (XII.23.) számú
rendeletet.
- A közigazgatási hatósági ügyek elektronikus
úton történı intézésének kizárásáról szóló
15/2005. (X119.) számú önkormányzati rendelet
hatályon kívül helyezésérıl szóló 18/2009.
(XII.23.) rendeletet.
- A közüzemi vízdíj megállapításáról szóló
19/2009. (XII.23.) rendeletet.
- Az egyes önkormányzati rendeletek hatályon
kívül helyezésérıl szóló 1/2010. (III.04.) számú
rendeletet.
- A Péteri Községi Polgármesteri Hivatalban
pályázati eljárás lefolytatása nélkül betölthetı
munkahelyekrıl szóló 2/2010. (III.04.) számú
rendeletet.
- A Péteri Község Önkormányzat tulajdonában
lévı lakások és helyiségek bérletérıl szóló
5/l995. (III.29.) számú önkormányzati rendelet
módosításáról szóló 3/2010. (III. 11.) rendeletet.
- Az Önkormányzat 2010. évi költségvetésérıl
szóló 4/2010. (III.17.) számú rendeletet.
rendeletet

A Képviselı-testület:

- „Második

fordulóban” tárgyalta meg az
Önkormányzat
2010.
évi
költségvetési
rendelet-tervezetét és három módosító javaslat
elfogadása után egyhangúlag úgy döntött,
hogy a költségvetést - a törvényes határidıben
- 2010. március 17-ig megtartandó ülésén
véglegesíti,
könyvvizsgálói
jelentés
ismeretében.
- Felülvizsgálta az iskolai tornacsarnok és a
mővelıdési
ház
helyiségeinek
használati/bérleti díjait.
- Megválasztotta
a
Szavazatszámláló
Bizottságok tagjait:
1. számú szavazatszámláló bizottság:
Faltuszné Szabó Nikoletta elnök
Dr. Rostásné Balázs Krisztina elnök-helyettes
Csonka Veronika bizottsági tag
Lendvai Józsefné bizottsági tag
Szenyán Ottó bizottsági tag
Ducsainé Lukács Judit bizottsági tag
Tóbiás Mária bizottsági tag
2. számú szavazatszámláló bizottság:
Mihalkó Márta bizottsági elnök
Karcsai Éva bizottsági elnök-helyettes
Gyárfás Péterné bizottsági tag
Pelyvás Lajos bizottsági tag
Gyenes Bernadett bizottsági tag

Az elfogadott rendeletek a Polgármesteri
Hivatalban,
ügyfélfogadási
idıben
megtekinthetık!

Póttagok:

Fakivágás a vasútállomáson

Kun Andrea
Csigó Krisztián
Huszák János
A 2010. március 33-i ülés fontosabb döntései:
A Képviselı-testület:
- „Harmadik fordulóban” tárgyalta meg az
Önkormányzat 2010. évi költségvetési rendelettervezetét és elfogadta azt.
- A 2010. évi költségvetésben rendelkezésre álló
2.4 Millió Ft elıirányzat terhére a mart
aszfalttal történı útjavításra elsıdlegesen a
Szent István, a Diófa, és az Árpád utcákban
kerüljön sor. Ezen utcák mart aszfaltozása
után a fennmaradó összeg felhasználásáról a
testület a lakossági igények felmérése után
dönt.

A
2009.
december
2-án
megtartott
Közmeghallgatáson kérdésként is felmerült a
vasútállomáson
lévı
nyárfa
sajnálatos
kivágásának az ügye. A fa közigazgatásilag Üllı
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területén, a MÁV Zrt. tulajdonában álló
ingatlanon állt. A kivágási szándékról Péteri
Község
Önkormányzatát
elızetesen
nem
tájékoztatták.
Az
Elmő
Hálózati
Kft.
tájékoztatása szerint az İ megbízásukból az egyik
alvállalkozójuk vágta ki a „villamos védıövezeten
belül lévı” nyárfát.

Közmunka
Az „Út a munkához” állami forrásokból
mőködtetett közcélú munkaprogram keretében
Péteri Önkormányzata 2010-ben 21 szociálisan
rászorult személynek biztosít munkalehetıséget.
E munkák alapvetıen közterületi munkák,
melynek eredményeit naponta láthatja a
Lakosság. Közmunkásaink közterület-szépítı
munkája keretében került lefestésre a sportpálya
elhanyagolt, komor, szürke 150 méter hosszú
betonkerítése.

A virágosításban újra köszönjük a tavalyi évben a
polgármester
úr
által
emiatt
„Péteriért
Emléklappal” kitüntetett Losonci Gyula úr
segítségét. A közterületek virágosítása, szépítése
Losonci Gyula önkéntes virág felajánlásával
történik.
Közcélú munkásaink a téli hó elolvadása után a
település bekötıútjain (Gyömrı felé a „laktanyaielágazásig”, Monor felé a Haleszi kertig és a
Bereki úton) összegyőjtötték a környezetük
tisztaságára és kulturáltságára kevéssé érzékeny
polgártársaink által az utak mellett kidobott
kommunális szemetet. A munka során 60 db. 120
literes zsákkal szedtünk fel hulladékot az utak
mellıl.

Eltüntettük a régi elavult „ingyenreklámokat” és
a festéssel remélhetıleg szebbé, hangulatosabbá
vált a Petıfi utca Monor felé kivezetı része is.
Jelenleg a fa buszmegállóink ápolása, festése

Az összegyőjtött szemét a Hivatal udvarában

Bár e feladat az állami közútkezelıé lenne,
Péterirıl állítunk ki „szegénységi bizonyítványt”,
ha hagyjuk, hogy a Péteribe bevezetı utak mellett
szeméthalmok jöjjenek létre.
A településırök napi rendszerességgel figyelik az
illegális hulladéklerakásokat, mivel a Büntetı
törvénykönyv szerint bőntettet követ el és három
évig terjedı szabadságvesztéssel büntetendı az,

és a településközpont virágosítása történik.
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aki a hatóság által nem engedélyezett helyen
helyez el, rak le hulladékot. (Veszélyes hulladék
illegális lerakása esetén a büntetés öt évig terjedı
szabadságvesztés lehet.) (Hulladék: mindaz, amit
a
hulladékgazdálkodásról
szóló
törvény
hulladéknak minısít, amennyiben az alkalmas az
emberi élet, a testi épség, az egészség, a föld, a
víz, a levegı, vagy azok összetevıi, illetve az élı
szervezet egyedének veszélyeztetésére.)

Tájékoztatásul közöljük a Mővelıdési Ház
következı
hónapokra
vonatkozó
elızetes
rendezvénytervét:
ÁPRILIS
Április 8.
Április 17.
Április 22.
Április 24.
Április 28.

Új rendezvényszervezı
Püspök Erzsébet Katalin tanítónınk, mővelıdési
ház igazgatónk, rendezvényszervezınk sok évi
lelkiismeretes munka után 2009. december 31ével nyugdíjba vonult. A 2009. augusztusa és
2010. februárja között tartott önkormányzati
rendezvényeket:
o
o
o
o
o
o

o

Április 29.

Költészet napja - József Attila est
Retro buli a Mővelıdési Házban
(szervezık: Óvoda nevelıi)
Föld napja - Pittner Dénes
Általános Iskola
Föld napja
Kolompos zenekar elıadása a
Mővelıdési Házban
Péteri Polgárır Kupa (szervezı:
Péteri Polgárır Egyesület)
MÁJUS

Május 1.

az augusztus 2020-i Szent István napi
rendezvényt és a Tőzijátékot,
a Mővelıdési Ház udvarán megtartott
sportkivetítéseket,
az Idısek napi rendezvényt,
az október 2323-i megemlékezést,
a Radnóti Miklós emlékestet,
a
karácsonyi
szabadtéri
rendezvényt
rendezvényt
(Mindenki
Karácsonya)
és
ünnepi
díszkivilágítást, valamint
a Wass Albert estet

Május 7./14.
Május 19.
Május
közepe

Május
23-24.
Május 30.

dr. Molnár Zsolt polgármester, Kalina Enikı
képviselı, Csigó Krisztián és Csonka János
önkéntes segítık szervezték, állították össze és
bonyolították le.

Majális
(Mővelıdési
Ház
szervezésében,
civilek
közremőködésével)
Zeneiskolások hangversenye
Kihívás napja (Egész napos
sportesemény)
BL döntıs sportvetélkedık és
kivetítıs meccsnézés a Mővelıdési
Ház hátsó udvarában
Pünkösd
Hısök napja
JÚNIUS

Június 3.
Június 4.
Június 11.
Június 12.
Június 18.
Június 19.

2010. február 15-tıl az ÁMK igazgatója Faltuszné
Szabó Nikolettát bízta meg a mővelıdési ház,
valamint a könyvtár és teleház irányításával és a
községi
rendezvények
megszervezésével.
Faltuszné Szabó Nikoletta feladata Péteri
kulturális, mővelıdési életének szervezése. A
március 15-ei ünnepi mősor már az ı munkája
volt. További munkájához sok sikert kívánunk!

Pedagógus nap
Ballagás (óvoda)
Gyermeknap (Iskola)
Évzáró Gyermek táncbemutató
Ballagás (iskola)
II. Óhegyi Bornap

A programok változtatási jogát fenntartjuk!

SZJA 1%!
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy személyi
jövedelemadójuk 1%-át lehetıségük szerint a
Péteriben mőködı, helyi civil szervezetek számára
ajánlják fel. Ezzel is támogatva a helyi
egyesületeket, alapítványokat.
Helyi civil szervezetek és adószámaik:






Faltuszné Szabó Nikoletta
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Péteri Polgárır Egyesület: 19185260-1-13
Péteri Faluszépítı Egyesület: 18700712-1-13
„Nyelvében él a nemzet” Alapítvány:
19181644-1-13
Péteri Nyugdíjas Klub: 18682362-1-13
Péteri Gyermekekért Közalapítvány:
19183316-1-13
Péteri Borbarát Kör Egyesület: 18721546-1-13



épületszárnya.
(MEGVÁLTOZOTT,
ÚJ
HELYSZÍN!)
A választópolgárok a névjegyzékbe történı
felvételükrıl 2010. február 12-ig kaptak értesítést.
A választáson jelöltet ajánlani 2010. március 19-ig
ajánlószelvényen lehetett. A jelöléshez legalább
750 választópolgár érvényes ajánlása volt
szükséges.

Péter Községi Sportkör: 19831648-2-13

Hosszú évek munkája Péteriért!
Péteri Község Önkormányzata és a település
lakossága nevében köszönjük meg az alábbi
kollegák munkáját, akik éveken, évtizedeken
keresztül dolgoztak a községért és az itt lakó
emberekért, de az Önkormányzathoz kapcsolódó
„munkaviszonyuk”
az
elmúlt
hónapokban
megszőnt:

A
választópolgár
személyesen,
lakóhelyén
szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétıl távol
lévı
választópolgár
belföldön
igazolással,
külföldön a Magyar Köztársaság nagykövetségein
és fıkonzulátusain adhatja le szavazatát.

Kirchner Sándorné több választási cikluson
keresztül képviselıként dolgozott és segítette az
Önkormányzat munkáját.

Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és
egy
területi
listára
lehet.
Részletes
tájékoztatásért a polgármesteri hivatalban
mőködı választási irodához lehet fordulni.

Püspök Erzsébet Katalin szintén képviselıként,
emellett a Mővelıdési Ház igazgatójaként, ÁMK
igazgatóhelyettesként nagy szerepet vállalt a
község fejlıdése érdekében.

A szavazás menete és feltételei:

Hajdú István a Péteri Nyugdíjas Klub elnökeként
tartott egyben egy közösséget, igazgatta, szervezte
a csoport életét.
Tóbiás László közel egy évtizedig,
karbantartó
gondoskodott
az
intézményeinek biztonságos mőködésérıl.

A szavazatszámláló bizottság megállapítja a
szavazni kívánó személyazonosságát és azt, hogy
szerepel-e
a
névjegyzékben
(az
értesítı
bemutatása nem szükséges). A személyazonosság
és a lakcím igazolására a következı, magyar
hatóság által kiállított, érvényes igazolványok
alkalmasak:
 lakcímet tartalmazó személyi igazolvány
("régi típusú", könyvecske formátumú), vagy
 személyazonosító
igazolvány
(kártya
formátumú),
és
a
lakcímigazolvány
(lakcímkártya), vagy
 útlevél, és a lakcímigazolvány (lakcímkártya),
vagy
 2001. január 1-jét követıen kiállított vezetıi
engedély
(kártya
formátumú)
és
a
lakcímigazolvány (lakcímkártya).

mint
ÁMK

Vitényi Rozália a községi könyvtár és a teleház
kialakításában, majd mőködtetésében végzett
gondos, lelkiismeretes munkát!

Választási hirdetmény!

Amennyiben a „régi típusú” személyigazolvány
tulajdonosa 2001. január 1. óta új lakcímet
létesített,
régi
igazolványa
mellé
lakcímigazolványt kapott. Ebben az esetben a
szavazáshoz mindkét okmányra szükség van!

Tisztelt Választópolgárok!

Az uniós állampolgárok a lakcímet tartalmazó
személyi igazolvány kivételével szintén az elıbb
felsorolt
okmányokkal
igazolhatják
személyazonosságukat és lakcímüket.

A Magyar Köztársaság Elnöke kitőzte az
Országgyőlési Képviselık 2010. évi választását.
Az elsı forduló napja: 2010. április 11. (vasárnap).
A második forduló napja: 2010. április 25.
(vasárnap). A szavazás 6,00 órától 19,00 óráig
tart.

Lakcímigazolvány hiányában a lakcímet tanúsítja
a lakcímigazolvány igénylésének átvételérıl szóló
elismervény is.

1. számú szavazókör helye:
2209 Péteri, Petıfi Sándor utca 57., a Pittner
Dénes Általános- és Mővészeti Iskola régi
iskolaszárnya.

Tájékoztatom továbbá Önöket arról, hogy a
mozgásában gátolt választópolgár kérésére
mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna csak írásban
kérhetı a szavazás napja elıtt a helyi választási
irodától,
a
szavazás
napján
pedig,
a
Szavazatszámláló Bizottságtól.

2. számú szavazókör helye:
2209 Péteri, Petıfi Sándor utca 57., a Pittner
Dénes Általános- és Mővészeti Iskola új
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Idén már az összevezetéses eb oltás elmarad!
A veszettség gyógyíthatatlan, súlyos, fájdalmas
idegrendszeri, biztos halállal járó megbetegedés.

Elveszett álltatok

2010. évben sajnos elmarad az ebek veszettség
elleni oltása. Ettıl függetlenül az ebek oltása
továbbra is kötelezı! Elmulasztása szabálysértési
eljárást von maga után. Kérjük, hogy mielıbb
keressék fel az Önök által választott álltaorvost!

Anyakönyvi események

Új szolgáltatással bıvült honlapunk! Péteri
területén a HD-Herczig Kereskedelmi és
Szolgáltató Kft. végzi a kóbor ebek közterületi
befogásával
kapcsolatos
feladatokat.
Az
Önkormányzattal kötött szerzıdés szerint minden
Péteriben befogott ebrıl fényképfelvétel készül,
amelyet
honlapunkon
folyamatosan
közzé
teszünk, így Önök könnyen felismerhetik
elveszett kedvencüket. A befogott kutyák képei a
„Jó
tudni”
menüpont
„Elveszett
állatok”
almenüjében tekinthetıek meg. A cég képviselıje:
Herczig József állatmentı. Elveszett kutyájával
vagy kóbor kutyák bejelentésével kapcsolatban a
gyepmester az alábbi telefonszámon érhetı el: 060620/9620/96-4343-025. Amennyiben a képeken felismeri
elveszett kedvencét, akkor a fenti telefonszámon
történı egyeztetést követıen 2.500,- Ft ellenében
a kutyát kiadják az Ön számára.

20092009-ben SZÜLETTEK:
Damm Máté
Molnár Nándor
Tóth Péter
Jánosi Annabel
Varga Emma
Karkossiák Gergı
Ördög Anna Rebeka
Leé Mira
Legendi Botond
Varga Ádám
Cserneczki Flóra
Sebık Attila Gyula

Tájékoztatás ebtartóknak!

Ladányi Márk
Ladányi Balázs
Agócs Fruzsina
Pintér Dominik
Érsek Patrícia
Püspök Gergı
Tóta László
Köves Zétény
Huczka Szabolcs
Molnár Lotti
Cserneczki Lilla

Gratulálunk legifjabb polgáraink szüleinek és sok
szerencsét,
egészséget
kívánunk
az
újszülötteknek!

A 164/2008. (XII.20.) FVM rendelet szabályozza az
ebek veszettség elleni védıoltását, miszerint az eb
tulajdonos
kötelessége
beoltatni
kutyáját
amennyiben a 3 hónapos kort betöltötte, majd 6
hónap múlva és ezt követıen évente (365 napon
belül) emlékeztetı veszettség elleni vakcinába
részesíteni.
Az oltást végzı magán állatorvos köteles az oltás
beadását az eb egyedileg sorszámozott Kisállat
Egészségügyi Könyvébe és/vagy egységes európai
Állatútlevelébe saját kező aláírásával és kamarai
bélyegzıjének lenyomatával igazolni.
Az összevezetéses eb oltást az eurós elvárásoknak
megfelelıen az állatorvosi rendelık, illetve tartási
helyekhez kötıdı helyszínek váltják fel.
Kedvenceiket bármelyik állatorvosi rendelıben be
tudják oltatni veszettség és egyéb járványosan
elıforduló kutya betegségek (szopornyica, parvo,
stb.) ellen. Az eb tartási helyén kért vakcinázást
kérjük, hogy az önkormányzatnál jelentse be,
illetve a 06-30/931-19-39 mobil számon elıre
jelezze. Árra a múlt évi díjtételek érvényesek.

20092009-ben KÖTÖTTEK HÁZASSÁGOT:
Bögre Zoltán  Kozma Krisztina
Damm Miklós  Dr. Kerekes Lilla Julianna
Kun László  Sinkó Veronika
Ndah Muzenda Edward  Muzsik Annamária
Veréb Attila  Lakatos Éva Karola
Minden jót és sok boldogságot kívánunk az ifjú
házasoknak!
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A 8. osztályosok továbbtanulását a szülıkkel
szorosan együttmőködve végeztük. Valamennyi
tanuló jelentkezési lapját a középfokú iskoláknak
idıben továbbítottuk. A legtöbben szakmát
kívánnak tanulni, néhányan gimnáziumba,
szakközépiskolába jelentkeztek.
20092009-ben ELHUNYTAK:

2010. február 11-12-13-án tartottuk az iskolai
farsangot. Mind az alsó, mind a felsı évfolyamok
színvonalas produkciókat adtak elı, melyre
január elejétıl már készültek. Sok-sok próba után
a 8. osztályosok úgynevezett „BÚCSÚ”-tánca a
Szülık Báljára minden tekintetben színvonalas,
dicséretes volt. Köszönjük a szülıi segítséget a
felkészüléshez.

Schmidt György (élt 76 évet)
Szappanos Péter (élt 79 évet)
Kovács Ferencné (élt 68 évet)
Orosz József (élt 73 évet)
Antal János (élt 70 évet)
Mravik Károlyné (élt 75 évet)
Bencze József (élt 83 évet)
Kardos Lajosné (élt 89 évet)
Kalina István (élt 75 évet)
Hrutka Sándor János (élt 57 évet)
Hrutka László (élt 69 évet)
Szenyán Mihályné (élt 82 évet)
Sinkovicz Istvánné (élt 83 évet)
Bujáki László (élt 87 évet)
Paput Mihályné (élt 87 évet)
Mészáros Béla (élt 52 évet)
Perényi Gáborné (élt 61 évet)

Szavalóverseny
A „Nyelvében él a Nemzet” Alapítvány majdnem
két évtizede a rendszerváltás elsı éveiben jött
létre abból a célból, hogy általános iskolásainkat
szép magyar beszédre, hazaszeretetre nevelje,
amely hozzájárul jellemük fejlıdéséhez és nemzeti
értékeink megbecsüléséhez.
1992 óta minden évben megrendezésre kerül a
kétfordulós szavalóverseny, az iskola keretein
belül a pedagógusok közremőködésével. Az
Alapítvány tevékenysége ma egyre nagyobb
jelentıséggel bír, mivel hagyományt teremteni
nem könnyő. Az ifjúság nevelésének e fontos
területén a verset tanuló, verset mondó fiatalok
további sikereket érhetnek el mindannyiunk
közös örömére.

Ezúton is kifejezzük ıszinte együttérzésünket az
elhunytak hozzátartozóinak.
Péteri lakossága 2010. január 1-jén: 2.278 fı volt.

A Pittner Dénes ÁltalánosÁltalánosés Mővészeti Iskola hírei
2010. január 15-én lezárult a 2009/2010-es tanév
elsı féléve. Az alsó és felsı évfolyamos tanulók
szüleit egységesen február 22-én tájékoztatták az
elért tanulmányi eredményekrıl. A nevelıtestület
értekezleten összegezte az elsı félévben végzett
munkát. Ennek fıbb megállapításai:
Az elsı félév munkatervben szereplı rendezvényei
jól szolgálták a nevelési célkitőzéseket, számos
alkalmat biztosítottak a szabadidı hasznos
eltöltésére, az értelmi, érzelmi nevelésre.
Az
alsóévfolyamok
osztályai
eredményes
tanulmányi eredményt értek el. A 97 fıbıl a
legtöbben kiválóra, illetve jóra teljesítettek, kevés
volt /18 fı/ a csak „megfelelt” minısítés, hárman
szorulnak felzárkóztatásra.
A 90 fıs felsı évfolyam tanulmányi eredménye
elmaradt a várttól és lehetségestıl, 3,2 lett. Az 5.
osztály 2,95-ös, a 6.osztály 4,05-ös, a 7.osztály
2,87-es, a 8.osztály 3,1-es tanulmányi eredményt
ért el. A felsı évfolyamosok közül 31 tanulónak
egy, illetve több tantárgyból nem sikerült elérnie a
minimális követelményt. Az érintettek szüleivel
rendkívüli szülıi értekezleten beszéltük meg a
teendıket, részükre a nevelık külön korrepetálást
ajánlottak fel.

Az idén tizennyolcadik alkalommal került sor a
versenyre. Február 26-án tartottuk a verseny
elıdöntıjét, március 5-én pedig a döntıt.
A szavalóversenyen összesen 36 tanuló indult. 26
alsó osztályos és 10 felsı osztályos tanuló.
Közülük 21-en jutottak a döntıbe.
Az elsı helyezést elért tanulók a március 15-i
ünnepségen, a közönség elıtt is elszavalhatták a
kötelezı verseket.
A három korcsoportban elért eredmények, és a
kötelezı versek:
1. - 2. osztályos korcsoportban:
1. helyezést ért el: Sztupa Ágnes - 2. osztályos
tanuló
2. helyezést ért el: Sárközi Anna - 2. osztályos
tanuló
3. helyezést ért el: Nagy Jázmin - 2. osztályos
tanuló
Kötelezı versek:
Alan Alexander Milne: Hatévesek lettünk
Szilágyi Domokos: Kot-kot-kot
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3. - 4. osztályos korcsoportban:
1. helyezést ért el: Ducsai Anna
tanuló
2. helyezést ért el: Neuner Kitti
tanuló
3. helyezést ért el: Hermann
osztályos tanuló
3. helyezést ért el: Kun Szabina
tanuló

Péteri Község Önkormányzata és az Általános
Mővelıdési Központ nevében is köszönjük
mindazok
segítségét,
akik
munkájukkal
hozzájárultak a méltó megemlékezéshez és annak
sikeres lebonyolításához.

- 4. osztályos
- 3. osztályos
Nikolett - 4.

A Péteri Polgárır Egyesület hírei

- 4. osztályos

2010. február 27-én tartotta éves közgyőlését a
Péteri Polgárır Egyesület. Az eseményen a
polgárırökön és családtagjaikon kívül meghívott
vendégként jelen volt a rendırség részérıl
Kelemen József alezredes úr a monori
rendırkapitányság vezetıje, Bodoki István
alezredes úr a gyömrıi rendırırs parancsnoka és
Romhányi Szabolcs zászlós úr településünk
körzeti
megbízottja.
Az
önkormányzat
képviseletében Dr. Molnár Zsolt polgármester úr,
Szigeti Zsolt képviselı úr valamint Varga Jenı úr
az általános mővelıdési központ igazgatója vett
részt a rendezvényen. Meghívást kaptak még a
támogató szervezetek és a környékbeli polgárır
egyesületek képviselıi is.

Kötelezı versek:
Fecske Csaba: Pici versben pici pék
Johann Wolfgang Goethe: Talált kincs,
Rónay György: A csikó meg az anyja
5. - 6. - 7. - 8. osztályos korcsoportban:
1. helyezést ért el: Szenyán Claudia - 6. osztályos
tanuló
2. helyezést ért el: Szegletes Jennifer - 8. osztályos
tanuló
2. helyezést ért el: Bódis Barbara - 8. osztályos
tanuló
3. helyezést ért el: Seres Alexa - 5. osztályos
tanuló

Varga Zsolt elnök úr beszámolójában értékelte az
elmúlt év munkáját, az elért eredményeket és
beszélt az idei év feladatairól. Ismertette azokat a
folyamatban lévı pályázatokat, melyekkel a
vezetıség
a
mőködéshez
szükséges
pénzeszközöket
igyekszik
elıteremteni.
Megköszönte támogatóink – Ép-Gép 2002 Kft.,
Kucorgó Kft., Molnár Centerker Kft., Péteri
Község
Önkormányzata
–
hozzájárulását
munkájukhoz.
Külön
köszönetet
mondott
településünk minden lakójának, aki adója 1%-nak
felajánlásával, vagy csekken történı közvetlen
befizetéssel támogatta az egyesületet.

Kötelezı versek:
5. - 6.osztály
Majthényi Flóra: Mi a haza?
Wass Albert: A gyökér megmaradt
7.–8.osztály
Ábrányi Emil: Petıfi
Benedek Elek: Becsüld a népet!
Szívbıl gratulálunk a díjazottaknak!
Köszönjük a versenyen indulók szorgalmas
felkészülését, a szülık, a pedagógusok, a zsőri
munkáját és mindazokét, akik önzetlenül részt
vettek a szavalóverseny lebonyolításában.

Ezután került sor az elismerı oklevelek
átadására. Az egyesületben végzett 10 éves
munkájáért Buzás László, 5 évesért Hrutka
Zoltán részesült elismerésben. Az elmúlt évi
kiemelkedı teljesítményéért Béres László, Farkas
Gyula, Huszák János és Püspök János vehetett át
oklevelet.

Március 15.

Faltuszné Szabó Nikoletta irányítása és
szervezése alatt került megrendezésre az 1848/49es Forradalom és Szabadságharc ez évi
emlékmősora. Az ünnepi mősorban helyet kaptak
a legkisebbek, az iskolás gyerekek, táncosaink és
községünk idısebb, a régi hagyományokat és
emlékeket még magukban ırzı polgárai is.
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A vezetıség oklevéllel és egy csokor virággal
mondott köszönetet Buzás Máriának, Danyi
Dezsınének, Hrutkáné Nagy Gabriellának,
Kalina Tibornénak, Lovász László Gábornénak és
Varga Beának a közgyőlés megrendezéséhez
nyújtott
segítségükért,
Bakosné
Kalina
Orsolyának a 2009. augusztus 20-ai rendezvényen
végzett munkájáért, valamint Veszteg Virágnak
az
egyesület
logójának
és
címerének
megtervezéséért.

A többi utcában a maradék aszfalt kerülhet majd
késıbb leterítésre.

A közgyőlés végén a megjelenteket vacsorára látta
vendégül a vezetıség.
Az
egyesület
honlapja:
www.peteripolgarorseg.eoldal.hu, e-mail címe:
p.polgarorseg@gmail.com, az éjszakai szolgálat
elérhetısége: 20/211-07-72.

Az Arany János utca

A BabaBaba-Mama Klub hírei
Kedves Anyukák!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy újra indul
Péteriben a Baba - Mama Klub! Minden páros
héten kedden 10,00 órától Legendi Katalin vár
mindenkit a Mővelıdési Ház Hagyományırzı
Klubtermében.
Szeretettel
várunk
minden
kismamát, anyukát, valamint hozzátartozókat,
érdeklıdıket!

Mart aszfaltozás
Mart aszfalt lerakat a Szent István utca elıtt

Kallós Attila Szent István utcai képviselınek a
Szent István utca és környéke aszfaltozására
vonatkozó elıterjesztése alapján a Képviselıtestület foglalkozott a jelenleg szilárd burkolattal
nem rendelkezı péteri utcák aszfaltozásának a
kérdésével.
Képviselı úr javaslatára a testület - a
költségvetés elfogadása elıtt - 2,4 Millió forintos
elıirányzatot hagyott jóvá, kb. 1100 méter utca
mart aszfalttal történı stabilizálására, azzal a
kikötéssel, hogy az érintett utcák lakóinak a
munkálatok költségeinek a 30 százalékát viselni
kell.

Fehér esti díszben az országos mőemlék
templomunk
Az Önkormányzat az evangélikus templomnak a
közvilágításról üzemelı díszmegvilágítását - a
szolgáltató jóvoltából - az eddigi sárga színőrıl
fehér színőre cserélte. E szín kellemesebb és
jobban harmonizál a mőemléképület saját, fehér
színével.

Bár az ülésen elhangzottak olyan javaslatok is,
hogy az Önkormányzat – az egyes utcák lakóinak
a megkérdezése után - állítson fel egy olyan
rangsort, amely szerint elsıbbséget élveznének a
település belsı, régen kialakult, rossz állapotú
utcái (Arany János u., Ady E. u., Bercsényi u.,
Bereki u.), a képviselık többsége - hivatkozva
arra, hogy a Szent István utca és környékének a
lakói már elızetesen, gyorsan összeadták a
szükséges 30 százalékos „önrészt” - Kallós úr
javaslatát támogatta és így az aszfaltozás - egyéb
szempontokat nem mérlegelve - elsıdlegesen, a
Szent István utcában és annak környékén fog
megvalósulni.
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Szemétszedés
Önkéntes szemétszedés a közutak mellett
A Magyar Közút Nonprofit Zrt. hatodik
alkalommal szervez országos szemétgyőjtési
akciót az általa üzemeltetett 30 ezer kilométeres
közúthálózat és környezetének megtisztítására.
Idén április 2222-én (csütörtökön) a Föld Napján
rendezi meg szokásos tavaszi szemétszedési
akcióját a társaság. Az akcióról és a jelentkezésrıl
honlapunkon vagy a Polgármesteri Hivatalban
kaphatnak bıvebb felvilágosítást!

Nem, mert az emberek úgysem Péteriben
vásárolják
meg
a
szükséges
gyógyszereiket. (16 szavazat, 5 %)

2. HasználnaHasználna-e szelektív hulladékgyőjtı szigetet?
• Nem használnám. (5 szavazat, 4 %)
• Igen, ha 500 m-en belül lenne elérhetı. (33
szavazat, 24 %)
• Igen, ha 1 km-en belül lenne elérhetı. (4
szavazat, 3 %)
• Ha lenne, mindenképpen. (96 szavazat, 69
%)
3. Ön szerint szükségesszükséges-e
fekvırendır?
• Igen (67 szavazat, 61 %)
• Nem (43 szavazat, 39 %)

Utak téli takarítása
Az elmúlt tél volt az utóbbi évek egyértelmően
legcsapadékosabb tele. Régen esett ennyi hó, mint
most. Annak ellenére, hogy a költségvetés az utak
hóeltakarítására nem tartalmazott semmiféle
forrást, az ÉPÉP-GÉP Kft. önzetlen segítségével
mégis
biztonságosan
közlekedhettek
a
gépkocsitulajdonosok az utakon. Köszönjük
Hrutka Gábor ügyvezetınek és kollegáinak azt,
hogy három alkalommal teljesen letakarították a
település útjairól a majdnem félméteres havat!

Péteri

útjaira

4. TámogatjaTámogatja-e, hogy a jelenleg fákról,
növényekrıl elnevezett péteri utcák (Hársfa,
Tölgyfa, Zöldfa, Akácfa, Tövis,
Tövis, stb.) neves magyar,
illetve helyi személyek neveit vegyék fel? (Pittner
Dénes, Csaba Gyula, Szende Ernı, Radnóti
Miklós, Wass Albert, Benedek Elek, stb…)
• Nem. Felesleges a már meglévı utcákat
átnevezni. (64 szavazat, 43 %)
• Igen. Fontos, hogy egy település közössége
a közterületei neveivel is kifejezze a község
és az ország nagyjai elıtti tiszteletét. (51
szavazat, 34 %)
• Nem, mert felesleges költségekkel és
adminisztrációval jár az átnevezett utcák
lakói számára. (35 szavazat, 23 %)

Téli fotók

A Föld órája

A tél folyamán hangulatos fotók készültek a
„hófödte” Péterirıl. A képeket a honlapon
(www.peteri.hu oldalon), a Képgaléria menüben
tekinthetik meg.

Internetes szavazások eredménye
Péteri
Péteri Község Önkormányzata támogatóként, 141
másik magyar településsel együtt csatlakozott a
2010. március 2727-én 20:30 és 21:30 között
megtartott,
„Föld
Órája”
elnevezéső
világeseményhez.

Honlapunkon rendszeresen lehetıség nyílik
különféle kérdésekrıl szavazni. Az alábbiakban
közreadjuk
a
már
lezárt
szavazásaink
eredményeit:
1. Szükség vanvan-e Péteriben egy napi 10 órában
mőködı gyógyszertárra?
• Igen. (280 szavazat, 87 %)
• Nem. Elég a jelenlegi nyitvatartási idı. (27
szavazat, 8 %)

A Föld Órája akció, a WWF természetvédelmi
szervezet klímavédelmi akciója 2007-ben indult.
A résztvevık egy órára lekapcsolják a világítást,
felhívva a figyelmet a környezet-tudatosságra, a
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klímaváltozás hatásaira, láttatva és erısítve a
klímavédelem ügyének fontosságát.

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a
lomtalanításkor nem tehetı ki veszélyes hulladék
(pl. festék, olaj, ezek göngyölegei, gépjármő és
traktorgumi, akkumulátorok, azbeszt és cement
alapanyagú tetıfedı elemek és nem azonosítható
anyagok). A lomtalanításkor ugyancsak nem kerül
elszállításra a három méternél hosszabb és az
összességében
egy
köbmétert
meghaladó
mennyiség, valamint az ipari és nagyüzemi
tevékenység
hulladéka.
Ez
esetben
az
elszállításról az ingatlan tulajdonosa köteles
gondoskodni saját költségén. E célra egyik
megoldásként bérelhet a Kövál Zrt-tıl konténert.

Az akció egy globális klímavédelmi esemény. Több
száz ország, és számos híresség áll ki a WWF
klímavédelmi
törekvései
mellett.
Olyan
nevezetességek sötétülnek el, mint például a
pekingi Tiltott Város, a római Trevi Kút, az
egyiptomi piramisok, a párizsi Eiffel torony és a
Notre Dame, és lekapcsolják a világ legmagasabb
épületeinek fényeit is.
Köszönjük mindenkinek, akik otthonukban
lekapcsolták a világítást és egy apró, de jelképes
cselekedettel tett a bolygónkért!

Elıször Péteriben!

Wass Albert emlékest

Szervezett ee-hulladék győjtés

A hulladékká vált elektromos és elektronikai
berendezések begyőjtése közös érdekünk. Ezek
nem megfelelı kezelése esetén veszélyeztetik
környezetünket és egészségünket. Péteri Község
Önkormányzata az éves lomtalanítás mellett - ez
alkalommal elıször – díjmentes lakossági eehulladék begyőjtést szervez.
szervez

„Nem szabad idegenként visszatérnünk oda, ahol
valamikor otthon voltunk” címmel, január 8-án,
születésének évfordulóján a Mővelıdési Ház
színháztermében Wass Albert erdélyi magyar
íróra, költıre emlékeztünk.

Lomtalanítás!

Azzal, hogy az elromlott, használhatatlanná vált,
esetleg megunt elektromos és elektronikai
berendezéseit nem a „kukába” dobja, hanem
vásárláskor, az elektronikai hulladék győjtések
alkalmával teljesen ingyen leadja, Ön is aktívan
hozzájárul
környezetünk
védelméhez,
az
elektronikai hulladék megfelelı kezeléséhez!
Elektronikai
Elektronikai hulladék minden olyan eszköz és
berendezés, ami egykor elektromos árammal
mőködött. Egy átlagos lakásban legalább 25
darab elektromos árammal mőködı berendezés
van. Ezek a berendezések tartalmaznak olyan,
értékes anyagokat, melyekbıl szakszerő kezelés
esetén
esetén másodnyersanyagokat kapunk, ezekbıl
pedig kb. harmad annyi energiával nyerhetık ki
az új anyagok, mint ércekbıl. Az értékes anyagok
mellet vannak anyagok,
anyagok melyek szakszerőtlen
kezelés esetén veszélyessé is válhatnak! Ugye, Ön
sem szeretné, ha használt elektromos és
elektronikai berendezései az árokparton, erdıben
végeznék életciklusukat.

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy 2010.
május
21(pénteken)
Péteri
község
21-én
intézményes szemétszállításába bevont területén
lomtalanítást végez a Kövál Zrt! Kérjük, hogy
feleslegessé vált lomjaikat a forgalmat nem
akadályozó módon, reggel 7,00 óráig tegyék ki
ingatlanjaik elé.

15

Az e- hulladék – nem megfelelı kezelés esetén –
veszélyezteti a közvetlen környezetünket és az
emberi egészséget!

irányítás) várható, járataink Budapest területén a
menetrend szerinti útvonalakon közlekednek.
2010. március 16-tól a 31. és a 3111. jelzéső út
csomópontjának kezdıdı felújítása következtében
a járatok Maglód településen terelı útvonalon
közlekednek. A két egyidejő forgalomkorlátozás
miatt a 31-es úton közlekedı járatainknál
jelentıs, 15-45 perces késésekre kell számítani.

„E-hulladékok” különösen: hőtıgép, fagyasztó,
mosógép, mosogatógép, villanytőzhely, szárítógép,
vízmelegítı, ventilátor, mikrohullámú sütı,
vasaló,
hajszárító,
elektromos
mérleg,
villanyborotva, turmixgép, kenyérpirító, falióra,
karóra,
ébresztıóra,
porszívó,
takarítógép,
televízió,
távirányító,
rádió,
videomagnó,
videokamera, fényképezıgép, hangszóró, erısítı,
lemezlejátszó,
elektronikus
hangszerek,
számítógép,
monitor,
nyomtató,
írógép,
adatrögzítı, diktafon, telefon, mobiltelefon, lámpa,
hordozható elemlámpa, saját energiaforrással
ellátott izzólámpa, főnyíró, varrógép, fúrógép,
forrasztó,
főrészgép,
búvárszivattyú,
villanymozdony,
rádió
távirányítású
játék,
kvarcjáték, kisautómodell, zenélı, elemmel
mőködı játék.

Autóbusz Kispestre

A lakások elé kihelyezett e-hulladékok begyőjtése:
Idıpont: 2010. május 15. (szombat). Kérjük, hogy
az elektronikai hulladékokat aznap reggel 10
óráig az ingatlanok elé kihelyezni szíveskedjenek!
Minden olyan elektronikai hulladék ingyenesen
elszállításra kerül, amely május 1515-én 10 óráig a
lakások elé kihelyezésre kerül.

Dr. Molnár Zsolt polgármester úr tárgyalásokat
kezdeményezett a Volánbusz Zrt-vel annak
érdekében, hogy a Gyömrırıl Budapest KıbányaKispest metrómegállóig közlekedı autóbuszjárat
(vagy annak néhány járata) a péteri felsı
buszfordulóból induljon, illetve arról, hogy a
Monorról Kispestre tartó autóbusz néhány járata
Péterit érintve forduljon rá a 4-es útra. Ezzel
lehetıvé vált volna a település lakosságának a
község belterületérıl való közvetlen eljutása a
kıbánya-kispesti metróvégállomásig. A Volánbusz
Zrt. a megkeresésünkre az alábbi választ adta:

Az elektronikai berendezések hulladékai nem
megfelelı
kezelés
esetén
veszélyeztetik
környezetünket. Kérjük a tisztelt lakosságot éljen
ezzel az ingyenes lehetıséggel és a megadott
idıpontban helyezze ki az ingatlana elé
elektronikai hulladékait!

Késésekre kell számítani a Volánbusz
Volánbusz
járatainál!

„Tisztelt Polgármester Úr!
Péteri község budapesti kapcsolatát az İrs vezér
terére közlekedı autóbuszjáratok mellett a 100a
Budapest – Cegléd – Szolnok vasútvonal
biztosítja. A vasúti megállóhely és a település
egymáshoz viszonyított kedvezıtlen térbeli
elhelyezkedése miatt a vasútállomás és a
település között, a megfelelı eljutási lehetıség
biztosítása érdekében társaságunk ún. „ráhordó”
autóbuszjáratokat közlekedtet. Sajnos a várható
utazási igényeket figyelembe véve Péteri község
esetében jelenleg nem látunk lehetıséget a
budapesti
budapesti eljutási lehetıségek bıvítésére, sem a
jelenleg is meglévı, İrs vezér terére közlekedı
járatok számának növelésével, sem pedig a
KıbányaKıbánya-Kispestre közlekedı, alternatív eljutási
lehetıséget
biztosító
autóbuszvonal
beindításával.”
beindításával

A Volánbusz hivatalos tájékoztatása szerint
megkezdıdött a Pesti út felújítása, valamint a
Rákoskeresztúri autóbusz folyosó építése. Ennek
okán menetrendváltozásra, késésekre lehet
számítani. Az építés ideje alatt a közúti forgalom
részleges korlátozása (sávlezárás, jelzıırös

„Az
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új

menetrend

kialakításánál

elsıdleges

dobálták hóval és rámentek a pályára csúszkálni
a félig megfagyott jégre és ezzel hepehupásra
fagyot a jég. Ráadásul a hóból készült gátat is szét
rombolták, így a még meg nem fagyott víz nagy
része kifolyt a parkba. "Köszönjük szépen hogy a
munkánkat ennyire megbecsülik" és ezzel a
rongálással tönkretették sok gyerek és felnıtt
szórakozási lehetıségét.

szempont volt, hogy a járatok egész nap az utazási
igények
mértékének
megfelelı,
egyenletes
követési idıközökkel közlekedjenek. Ennek
megfelelıen a járatok minden nap 60 perces
alapkövetési idıvel indulnak az İrs vezér terérıl,
illetve
Monor,
autóbusz-állomásról.
Az
alapkövetési idı a megnövekedett utazási igények
mértékének megfelelı, zsúfoltságmentes eljutást
lehetıvé tévı férıhely kapacitás biztosítása
érdekében munkanapokon az İrs vezér terérıl,
illetve Rákoskeresztúr városközponttól Maglódig,
illetve Gyömrıig közlekedı, ún. „betétjáratokkal”
a reggeli csúcsidıszakban 15, a délutáni
csúcsidıszakban pedig, 15, illetve 30 percre
csökken. Emellett a Péteribıl a délutáni
csúcsidıszakban maglódi átszállással biztosítjuk a
Kıbánya-Kispestre történı eljutási lehetıséget is.
Reméljük, hogy ezen intézkedésünkkel péteri
utasaink részére a jelenleginél kedvezıbb eljutást
biztosíthatunk majd.

”Az én véleményem errıl: Én is nagyon sajnálom,
hogy sokan (akár szándékosan, akár rossz
szándék nélkül) nem tudnak vigyázni azokra a
dolgokra, amiket azért tesz a község vezetısége és
dolgozói, hogy mi, akik itt élünk, jól érezzük
magunkat Péteriben. A polgármester úr és a
közcélú munkások mindent megtettek, hogy a
gyerekek örömüket leljék a csúszkálásban, a
monori Tőzoltóságtól tömlıket kaptunk, a
vízszolgáltató ingyen biztosította a kilocsolt vizet,
nem kis munkával remek peront alakítottak ki a
dolgozók a pálya köré, hogy ne folyjon el a víz,
világítást szereltek fel, büfé, meleg tea, forralt bor
és zene várta volna az embereket! Mindezek
ellenére én bízom benne, hogy ezt a remek tervet
februárban még meg lehet valósítani és fogunk
még vidám és mosolygós arcokat látni! És egyben
kérek mindenkit, hogy becsüljük meg egymás
munkáját, tenni akarását, és vigyázzunk arra,
amink van! Az eddig megtett munkákat, pedig
köszönjük, lesz még ennek folytatása!”

Köszönetnyilvánítás
İszinte
szívvel
mondunk
köszönetet
mindazoknak, akik Szilágyi Józsefet utolsó útjára
elkísérték, sírjára koszorút, virágot helyeztek.

Pénzügyi, gazdasági vezetıi álláshely
Péteri Község Polgármesteri Hivatal pénzügyi,
gazdasági ügyintézıt keres! Érdeklıdni lehet: dr.
Guba Zsolt jegyzınél, a 314-069-es telefonszámon.

Rongálás

Készülıben a korcsolyapálya

A Víztorony lábazata

Az elmaradt koripálya
A honlap Fórumából:
„A "Kasi-kertben" a Polgármester úr kérésére és
segítségével a közcélú dolgozók nagy lelkesedéssel
el kezdték építeni a korcsolya pályát. De már az
elsı vízréteg felhordása után, valakik azt tele

A megbontott perem
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A kérdıívben kezelt adatokat bizalmasan
kezeljük. Az adatok összesítve jelennek meg az
összefoglaló
kimutatásban.
Segítségét,
és
együttmőködését ezúton is köszönjük!

József Attila emlékest

Faltuszné Szabó Nikoletta mővelıdésszervezı
mővelıdésszervezı

Árkok, átereszek takarítására
takarítására felhívás
Felkérjük a Tisztelt Lakosságot arra, hogy az
ingatlanok elıtt az árkok kimélyítésével és az
átereszek megtisztításával biztosítsák a lehulló
csapadékvíz akadálytalan elfolyását! Az elfolyni
nem tudó víz komoly károkat okozhat az
épületekben és az utakban egyaránt!
„Csak az olvassa versemet, ki ismer engem és
szeret…”
Szeretettel meghívjuk a 2010. április 88-án, 18
órától kezdıdı József Attila
Attila estre,
estre melynek
helyszíne: a
Földváry – Boér Elemér Mővelıdési Ház.
Vendég: Bolcsó Gusztáv, a monori József Attila
Gimnázium pedagógusa, aki József Attila és
Monor kapcsolatáról mesél.
Szeretettel várunk minden érdeklıdıt! A belépés
díjtalan.
Egy szépen helyrehozott árok az Árpád utcában

Kulturális
Kulturális felmérés
Közmeghallgatás

Elkezdıdött
Péteri
Kulturális
Tervének
elkészítése. A Kulturális Terv feladata az, hogy
meghatározza a település kulturális igényeit,
annak fejlesztési lehetıségeit.

A Képviselı-testület 2009. december 22-én a
Földváry-Boér Elemér Mővelıdési Házban, dr.
Molnár Zsolt polgármester elıterjesztésében éves
közmeghallgatást tartott. A Közmeghallgatáson a
polgármester beszámolt a Lakosságnak az elmúlt
év fontos történéseirıl és azon folyamatokról,
melyek az Önkormányzat munkáját befolyásolták
és irányították a 2009-es évben.

Ahhoz, hogy a Péteriben élık életérıl átfogó képet
kapjunk,
a
településen
élık
igényeinek,
véleményének kikérése elengedhetetlen. Ezért a
kérdések
rendszerezéséhez
kérdıívet
készítettünk, melyet az újságban 2 példányban
mellékelünk. A kérdıív anoním, kitöltése
önkéntes, de hozzásegít minket ahhoz, hogy átfogó
képet kapjunk a Péteriben élık véleményérıl.

A Polgármester úr részérıl elhangzott, hogy az
elmúlt évben:
• Püspök Erzsébet Katalin és Kirchner Sándorné
abbahagyta a képviselıi munkát. Helyettük
Petıné Vizi Valéria és Szigeti Zsolt lett a
képviselı-testület tagja.
• A jegyzıi pozícióban többször is személyi
mozgások, változások történtek.
• A testület az elmúlt évben 17 ülést tartott. 178
határozatot és 18 rendeletet hozott.
• Az Önkormányzat mőködése 330 millió Ft-ból
volt biztosított. A önkormányzat jelentıs
hitelállománnyal mőködött.
• Emelkedı személyi kiadások mellett, sajnos a
bevételi források minden évben szőkülnek.
• A civil egyesületekkel kialakult partneri
együttmőködés
optimális.
A
civil

Kérjük ezért Önöket, hogy az újságban található
mellékelt kérdıíveket (név nélkül) töltsék ki, és
2010. április 3131-ig juttassák el a kihelyezett
győjtıládákba (Polgármesteri Hivatal, Könyvtár,
Mővelıdési Ház, Pittner Dénes Általános Iskola,
Orvosi rendelı).
A visszaérkezett, kitöltött kérdıívek között egy, a
ROJCSIK étterembe szóló, két személyes
vacsorameghívást sorsolunk ki!
A sorsolás idıpontjáig ezért ne felejtsék el
MEGİRIZNI a kérdıív alján található, lepecsételt
ellenırzı szelvényt!
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szervezeteknek
az
Önkormányzattól
függetlenül, önállóan kell mőködniük.
Jó az együttmőködés a helyi vállalkozói körrel
is.
Sikerült
egy
informatív
önkormányzati
honlapot létrehozni, mely a helyi hírekben
naprakész.
Igen kis forrásból tudott az Önkormányzat
gazdálkodni, ezért olyan pontokat kellett
megragadni, amelyek kis erıforrásokból voltak
kivitelezhetık, de azért mégis látható szépítést,
esztétikai elırelépést jelentettek. Ilyen volt a
buszfordulóban
kialakított
sziklakert,
a
település
virágosítása,
és
az
adventi
díszkivilágítás.
Pályázati pénzek nélkül kevés az esélye annak,
hogy az Önkormányzat infrastrukturálisan
továbbfejlıdjön. A jövıben a pályázatok felé kell
az
Önkormányzatnak
orientálódnia.
Az
Önkormányzat korábban Európai Uniós
pályázaton még sohasem indult, ilyen pénzekre
még pályázati kérelmet sem adott be, ezzel
jelentıs fejlesztési lehetıségeket mulasztott el.
Alapvetı szándék az, hogy az Önkormányzat
minden
pályázatot,
fejlesztési
forrást
megragadjon.
Településközponti felújításokban kell az
Önkormányzatnak gondolkodnia. Több olyan
pontja van a településnek, amely kisebbnagyobb
ráfordítással
jóval
szebbé,
rendezettebbé, kulturáltabbá tehetı.
Az Önkormányzat az év során folyamatosan
mőködési
hitelbıl
gazdálkodott.
A
közmeghallgatás napja volt az elsı olyan nap a
2009-es évben, amikor pozitív egyenlege volt az
Önkormányzat számlájának. Egész évben
átlagosan mínusz 12-13 millió forintban állt a
számla. 28 millió Ft-os volt az évben a
mőködési hitel kerete. Ennek az 50-60
százalékát év közben folyamatosan használni
kellett. Ez azt jelenti, hogy az Önkormányzat
mőködése
tulajdonképpen
a
bank
kölcsönpénzébıl volt biztosítva. Ennek a
kamatköltségei több millió forintba kerülnek
évente. Azt kell elérni, hogy ez, a likvidhitelnek
nevezett forrás ne terhelje a gazdálkodást,
tehát
saját
forrásokat
lehessen
az
Önkormányzat mőködésébe behelyezni.
Nagyjából 30 millió Ft az Önkormányzat
fennálló „beruházási” hitelállománya. Tavaly
éves szinten 6,5 millió Ft-ot csak arra
költöttünk, hogy a korábban felvett hiteleket
visszafizessük.
Az elsıdleges szempont a megtakarítások
elérésében az, hogy sorra le kell ülni az üzleti
partnerekkel, szolgáltatókkal és újra kell
tárgyalni a korábban (nem mindig az
Önkormányzat érdekei szerint) megkötött
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•
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•
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•

•
•
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megállapodásainkat. A polgármester
úr
tapasztalata szerint, ha bátran leülünk
tárgyalni, akkor el tudunk odáig jutni, hogy
kedvezıbb helyzetbe kerüljünk és ezzel a
költségeinket is csökkentsük. Csak az ez évi
tárgyalások 2,5-3 Millió forint megtakarítást
eredményeztek az Önkormányzat számára.
Az Önkormányzat 2010-ben nem vezet be új
helyi adót és a meglévıt sem emeli meg. A
2010-es év nem az az év, amikor az
Önkormányzatnak
adóbevételek
növelése
szempontjából a lakosságot terhelni lehetne.
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közcélú
munkással
dolgozott
az
Önkormányzat. İket egy önkéntes segítıi,
ingyenes megállapodás keretében a korábbi
falugondnok
felügyelte
és
irányította.
„Hivatásos
falugondnokra,
mőszaki
szakemberre” a költségvetés nem biztosított
forrást.
A 4-es elkerülı útnak az építése biztosan nem
fog megkezdıdni a közeljövıben. A hírek
szerint 2013-ig nem is nagyon lesz arra
lehetıség, hogy ez a beruházás megvalósuljon.
Ez érinti a település fejlıdését és a lehetıségeit
alapvetıen szőkíti.
A tervezett gyógyszertár, amely a sportház
épületében nyílt volna meg – a mindenki által
ismert körülmények miatt - sajnos nem tudott
2009-ben megvalósulni, bár nagyon komoly volt
rá a lakossági igény.
Teljesen megújult a „Péteriért Emléklap”
kitüntetés formája.
A „Péteri Hírlevél” kiadvány áttért egy
olvasmányosabb, újság jellegőbb formára.
A 2009. októberi testületi ülést televízió
felvételen tudták végigkövetni Péteri és a 29-es
vezetékes telefonkörzet lakói.
Nem rendelkezik az Önkormányzat igazi
házasságkötı teremmel. Az Önkormányzatnak
e célra helyiséget kell majd biztosítania.
Eléggé leromlott állapotúak az utak. Az útjaink
nem utak, hanem földutakra stabilizálás címén
ráhordott aszfaltrétegek. Ezek nem voltak
megtervezve, és a vízelvezetésük sincsen
megoldva. A következı idıszakban ezekre
komoly pénzeket kell majd költeni.
Hamarosan kialakításra kerül Péteriben is a
szelektív hulladékgyőjtést is magába foglaló új
hulladékgyőjtı rendszer.
A 2009. évhez sokan úgy álltak hozzá, hogy a
„csıd szélén” áll az Önkormányzat. Ez olyan
szempontból igaz volt, hogy a gazdasági helyzet
valóban beszőkült a számunkra, de mégis
sikerült a mőködıképességet biztonsággal
megırizni, igaz ezért nagyobb fejlesztéseket
már nem tudtunk megvalósítani.

• 2009-ben az intézmények mőködése zavartalan
volt. A béreket minden alkalommal ki tudtuk
fizetni, az áramot, gázt nem kapcsolták ki.
• Komoly sikerként lehet elkönyvelni az
Önkormányzat költségvetését terhelı 110
millió Ft-os csatornahitel határidı elıtti teljes
visszatörlesztését Ez a hitel így már nem
terheli a költségvetést.
• Közvilágítási lámpa került a vasútállomás
buszvárójához.

Naponta friss, finom pékáruval várjuk kedves
vásárlóinkat Péteriben, a Petıfi Sándor utca 72.
szám alatt.

A lakossági hozzászólásokban:
hozzászólásokban
- az egész községre vonatkozó 40 km-es
sebességkorlátozás,
- a vasútállomás téli üzemeltetése,
- a vasútállomáson történt fakivágás,
- a településır szolgálat tavalyi képviselıtestületi elutasítása,
- a 2006-2007-es évek pénzügyi gazdálkodása,
valamint
- a
csatornaberuházás
megvalósításához
megkötött
lakossági
lakástakarékpénztári
megtakarítási számlák lezárása tárgyában
intéztek a polgármesterhez és a képviselıtestülethez a megjelent polgárok kérdéseket.
A közmeghallgatás teljes jegyzıkönyvét
www.peteri.hu weboldalon tekinthetik meg.

Nyitvatartás:
05,30--15,30 óráig,
05,30
szombaton: 06,0006,00-12,30 óráig.
Árainkból:
Házi és félbarna 1kg-os 175,- Ft
Kifli és zsemle: 12,- Ft
Szeletelt házi jellegő kenyér 1kg-os 185,- Ft
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat a Péteri
pékség üzletébe, valamint mozgóboltunk elé,
amely hétfıtıl péntekig 17,30-19,00 óráig,
megtalálható a Községháza elıtt!

a

Vízmérıállás bejelentés interneten és
telefonon
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a vízszolgáltató
(Gyáviv Kft.) honlapján és telefonos úton is
lehetıség van a vízmérıóra-állás bejelentésére! A
bejelentés
a
honlapon
a
http://www.gyaviv.hu/vizora.php oldalon érhetı el,
telefonon pedig a 340-010-es számon (Mácsány
Miklóst keresve) érhetı el.
Impresszum - Péteri Hírlevél
Péteri Község Önkormányzatának hivatalos,
tájékoztató lapja
Ingyenes kiadvány
Kiadó: Péteri Község Önkormányzata
Szerkesztı: Dr. Guba Zsolt jegyzı
Elérhetıségek: 29/314-069, peteri@peteri.hu
Sokszorosító: Prego Print Bt. (2209 Péteri,
Széchenyi utca 47.)
Megjelenik: alkalmanként 800 példányban.
Hirdetési árak: 1/4 méret: 5.000 Ft, 1/8 méret:
4.000 Ft, 1/16 méret: 3.000 Ft, 1/32 méret: 2.500
Ft.
Kiadványunk eredeti, színes formában a
www.peteri.hu honlapon a „Legfrissebb Péteri
Hírlevél” menüpontban érhetı el!
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