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Májusban indul az orvosi rendelő felújítása
Az elmúlt egy évben településünkre érkező számos
Európai Uniós és hazai fejlesztési forrásból kettő az
orvosi és védőnői rendelő felújítását és bővítését
foglalja magába. Az egy épületet érintő, de két
beruházási folyamatot magába foglaló fejlesztéshez a
település által biztosított önerő csupán 1.578.948,Ft, az ezen felül felmerülő költségeket az elnyert
pályázati támogatásokból finanszírozzuk.
cikk folytatása a 2. oldalon

Támogatás játszóterek fejlesztésére és a P+R parkoló kialakítására
Pogácsás Tibor, térségünk országgyűlési képviselője, a
Belügyminisztérium önkormányzati államtitkára tájékoztatta Petőné
Vizi Valéria polgármester asszonyt arról, hogy a 2016-os
költségvetés zárásakor a Belügyminisztérium javaslatára Péteri
község két játszótér, valamint egy P+R parkoló építésére 40 millió
forint támogatást kapott.

1 éve… Polgármesteri beszámoló a Képviselő-testület elmúlt évi munkájáról
Egy esztendeje, 2016. március 6-án az időközi választáson kaptunk Péteri lakosságától képviselő-társaimmal
felhatalmazást arra, hogy a választási kampányban meghirdetett programunkat megvalósítsuk. Hitelesen,
emberközeli vezetéssel, tisztelettel, felelősséggel és őszinteséggel dolgozzunk egy célért: Péteriért, az
otthonunkért!
Eltelt egy év és a Képviselő-testület számot vetett arról, hogy hol tartunk most, hiszen ahogy a választási
programfüzetünk első oldalán ígértük: „Amennyiben lehetőséget kapunk rá, mindent meg fogunk tenni azért,
hogy terveinket valóra váltsuk.”
Természetesen sokat dolgoztunk, s bár kézzel fogható beruházási eredménye a legtöbb fejlesztésnek csak a
következő hónapokban lesz, mégis büszkén tekintünk vissza az elmúlt egy évre.
cikk folytatása a 3. oldalon
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Májusban indul az orvosi rendelő fejlesztése (folytatás az 1. oldalról)
A többségében pályázati forrásokból megvalósuló fejlesztés a régi szolgálati lakás és a jelenlegi rendelő
egybeépítésével az alábbiak szerint teljesen átalakul, és megújul:
- az egészséges és a beteg rendelések várótermei
tágasabbak, nagyobbak lesznek,
- a vizesblokkot átalakítjuk, szeparált női, férfi és
mozgássérült mosdó kerül kialakításra,
- födémáttöréssel több természetes fényt kap az
orvosi váró
- fűtéskorszerűsítést hajtunk végre, energiatakarékos kondenzációs kazánt építünk be, a régi radiátorokat újakra cseréljük,
- minden külső nyílászárót új, hőszigetelésre alkalmas ablakra, ajtóra cserélünk, ahol szükséges
kicseréljük a belső nyílászárókat is,

- új lámpatestekre cseréljük a már elavult lámpákat,
- új bútorokat helyezünk el a kibővített várótermekben,
- külön bejárata lesz az orvosi rendelőnek és a védődői szolgálatnak,
- új szélfogót és előtetőt alakítunk ki a bejáratok
felett,
- a falakra és a födémre hőszigetelő rendszert
teszünk,
- a jelenlegi rossz állapotú tetőt és a vízelvezető
rendszert lecseréljük,
- jelentős energiát takarítunk meg a felszerelendő
napelemek segítségével.

Látható, hogy a fejlesztés nagymértékű kivitelezési munkát foglal magába, ezért a háziorvosi és a védőnői
szolgálat működését a kivitelezés alatt más épületben fogjuk biztosítani.

2017. május 2- tól a háziorvosi orvosi szolgálat (Dr. Berényi Zoltán)
várhatóan szeptember végéig a Művelődési Házban (Földváry-Boér park 1.) érhető el.
A rendelési idő a jelenlegihez igazodik, változatlan marad:
Hétfő: 8:00-12:00 Kedd: 14:00-18:00 Szerda: 8:00-12:00 Csütörtök: 8:00-12:00 Péntek: 8:00-11:00

A védőnői rendelés 2017. május 2-tól a Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti
Iskola orvosi szobájában várja majd a kismamákat, a kisgyermekeket és szüleiket.
A védőnői rendelési idő is változatlan marad.
A rendelők ideiglenes helyre való költözése minden bizonnyal némi kényelmetlenséggel fog járni, ősszel azonban
már egy szép és tágas rendelőben vehetik igénybe a háziorvosi és a védőnői szolgálat ellátásait!

1 éve… Polgármesteri beszámoló a képviselő-testület elmúlt évi munkájáról (folytatás az 1. oldalról)
A választási programfüzetünkben 2019-ig tett ígéreteinknek megfelelően kérjük, tekintsék át Önök is
szolgálatunk elmúlt egy évének eredményét:
Településfejlesztés (12 pontban soroltuk fel terveinket, melyből 7 pontot már megvalósítottunk, vagy pályázatot
nyújtottunk be a fejlesztés érdekében):
1.) Négy belterületi út felújítására már biztosan rendelkezünk forrással, másik négy belterületi út aszfaltozására
pályázat keretében nyújtottunk be támogatási igényt.
2.) A Bereki utca teljes hosszában befejeztük egy oldalon a gyalogjárda építését, a Sportpályánál és a Parókia
mellett folytatjuk tovább a megvalósítást.
3.) Lakossági járdaprogramot hirdettünk.
4.) A belterületi utak felújítása során folytatjuk az utcák vízelvezetésének a rendezését.
5.) Továbbra is kifogástalan az együttműködésünk az Európai Uniós források egy részének kezelését végző
LEADER munkaszervezettel.
6.) Pályázatot nyújtottunk be a Polgármesteri Hivatal belső udvarának és környezetének rendezésére (Március
15-i emlékhely kialakításával együtt). A pályázat elbírálása még nem történt meg.
7.) Pályázatot nyújtottunk be a Polgármesteri Hivatal épületének teljes külső felújítására. A pályázat elbírálása
még nem történt meg.
Egészségügyi-kulturális terület (4 pontban soroltuk fel terveinket, melyből 2 pont megvalósítását kezdtük meg):
1.) Hamarosan elindítjuk az orvosi rendelő, és a védőnői szolgálat épületének külső és belső, továbbá energetikai
felújítását.
2.) Rendszeressé tettük a Péteri Hírlevél önkormányzati újság kiadását, üzemeltetjük a község honlapját, s több
alkalommal adtunk hírt Péteriről körzeti és országos (!) televízió csatornákon.
Közös felelősségvállalás (20 pontban soroltuk fel terveinket, melyből 12 pontot már megvalósítottunk vagy
pályázatot nyújtottunk be a fejlesztés érdekében):
1.) Felülvizsgáltuk és pályázati rendszerben támogatjuk tovább a helyi civil szervezeteket.
2.) Támogatást nyertünk a vasútállomáson parkoló kiépítésére.
3.) Együttműködünk az Egyházzal a parókia melletti, félkész közösségi épület (Találkozások Háza) hasznosításának megoldásában.
4.) Aktív együttműködésünkkel az Egyházközség pályázatot nyújtott be az országos műemlék evangélikus templomunk felújítására, parkolási lehetőség kialakítására. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
5.) Jobb feltételekkel újraszerveztük a zöldhulladék elszállítását és a sárga zsákos hulladékgyűjtést.
6.) Mindkét települési játszóteret felújítjuk a hatályos szabványoknak megfelelő biztonságos játszóeszközökkel.
7.) Felújítjuk az egykori Kastélyépület másik szárnyát, s ennek keretében bővítjük és méltó körülményt teremtünk a könyvtárnak és a helytörténeti gyűjteménynek.
8.) Nyitottá tettük, élettel töltöttük meg a Művelődési Házat.
9.) Szabadtéri fitneszpark megvalósítására nyújtottunk be pályázatot, ezzel is törekedve a lakosság sportolási
lehetőségeinek bővítésére. A pályázat elbírálása még nem történt meg.
10.) Jobb feltételekkel kötöttünk szerződést a szelektív hulladékgyűjtésre, s a lomtalanításra.
11.) Továbbra is segítjük és figyelemmel kísérjük az állami fenntartásba vett iskolánk és művészeti képzésünk
működését.
12.) Megemelve az adott hozzájárulást, a helyi fiatalokat támogatva továbbra is részt veszünk a Bursa Hungarica
elnevezésű felsőoktatási ösztöndíjprogramban.
Ahogy a választáskor ígértük, felelősségteljes gazdálkodás mellett olyan fejlesztésekre törekszünk, amelyek nem
elrugaszkodottak, hanem értéket teremtenek, takarékosabb működést biztosítanak településünknek.
Az egy éves eredményeink magukért beszélnek, folytatjuk a munkát, azonban fontos kihangsúlyozni, hogy a fentieket csak együttműködésben tudtuk elérni, együttműködésben tudjuk megvalósítani!
Köszönjük Önöknek, partnereinknek és támogatóinknak a közös munkát, a jó és bátorító szavakat, az építő
jellegű kritikákat, a közös gondolkozást! Köszönjük a Polgármesteri Hivatal dolgozóinak szolgálatát, melyet
Péteri közösségéért és fejlődéséért tesznek!
Petőné Vizi Valéria polgármester
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Elkezdődtek a játszóterek felújítási munkái
A Magyar Kormány decemberi döntése alapján Péteri 10 millió forint támogatásban részesült a település két
játszóterének fejlesztésére.
A játszótér fejlesztési koncepció kialakítása során a Képviselő-testület célja volt, hogy olyan játszótereket adjon át
a gyermekeknek, amelyeket örömmel használnak és minél több funkcióval fejlesztik különböző készségeiket.
Ennek érdekében megkértük az iskolás és az óvodás nagycsoportos gyerekeket, hogy rajzolják meg az Álmaim
játszótere c. műveket, melyekből több vállalkozó bevonásával elkészítettünk egy koncepciót, majd a kapott
árajánlatokat és a műszaki tartalmakat áttekintettük az óvoda és iskola pedagógusaival és az érdeklődő szülőkkel,
ezt követően a Képviselő-testület a legkedvezőbb árat és legjobb feltételeket ajánló vállalkozást jelölte ki a
megvalósításra.

A Kastélykertben az összes játszóeszközt május elején leszereljük, majd az alábbiakat telepítjük helyette:
mérleghinta, piruett forgó, háromtornyú kombinált vár csúszdákkal, mókuskerék, hinta bölcső- és lapüléssel,
fészekhinta, homokozó és a Virágos Magyarországért verseny különdíja, a rugós kakas.
A Széchenyi utcai játszótéren több játszóeszközt le kellett szerelnünk (csúszda, láncos járó, mérleghinta), melyek
helyett és a megmaradókat kiegészítve új eszközöket telepítünk április végén, május elején: kombinált mászóka
csúszdával, mérleghinta, körforgó, drótkötélpálya és ping-pong asztal.
A kastélykerti játszótér átadása 2017. május 28-án lesz a Gyermeknapon (részletes információval később
szolgálunk). Májusban ez a játszótér nem lesz használható, kérjük a szülőket, hogy mind a munkálatok ideje
alatt, mind a telepítést követően az átadás előtt fokozottan figyeljenek gyermekeikre, amikor a Kastélykertben
járnak! A telepítést követően 5 munkanapig tilos lesz használni a játszóeszközöket, melyet körbekerítünk, de
kérjük a szülőket is, hogy az átadás előtt – a gyerekek biztonsága és a telepítés hosszú távú sikere érdekében –
semmiképpen ne engedjék akkor még gyermekeiket a játszótérre!

Fogadóórát tart Pogácsás Tibor országgyűlési képviselő
Pogácsás Tibor Péteri országgyűlési képviselője
2017. április 27-én 16-17 óra között
fogadóórát tart a Polgármesteri Hivatalban
(2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2.).

Jegyzői beszámoló a Képviselő-testület elmúlt üléseiről
2016. november 11.
 Rendelet került elfogadásra a szociális célú
tűzifa támogatás jogosultsági feltételeiről. A
rendeletalkotást a Belügyminisztérium által
megítélt tűzifa támogatás indokolta. Az
Önkormányzat 1.120.140,- Ft összegben
kapott tűzifa vásárláshoz támogatást.
2016. november 29. Közmeghallgatás
 A közmeghallgatáson – melyen 21 fő
állampolgár jelent meg - a Képviselő-testület
beszámolt a 2016. év munkáiról és a 2017.
évi terveiről.
2016. december 1.
 Felülvizsgálásra kerültek az Önkormányzat
tanyagondnoki ellátásáról, illetve a hivatali
helyiségen kívüli valamint a hivatali
munkaidőn kívül történő házasságkötés
engedélyezésének szabályairól és díjairól
szóló rendeletek. Az új szabályok szerint a
tanyagondnoki
ellátást
a
jövőben
egyszerűbben lehet igénybe venni.
 Döntés született az óvodai, és az iskolai étkeztetésre vonatkozó szolgáltatási szerződések módosításáról. 2017-ben is változatlan
áron szolgáltatja a közétkeztetéshez szükséges élelmiszert a Junior Zrt.
 Elfogadásra került az Önkormányzat 2017. évi
belső ellenőrzési terve.
 3 fő jelenleg is felsőoktatási tanulmányait
végző péteri fiatal számára ítélt meg ösztöndíjat az Önkormányzat. A Bursa Hungarica
Ösztöndíjprogram keretében a település havi
5.000.-Ft. összeggel támogatja a péteri
hallgatók tanulmányait 2017-ben.
2016. december 13.
 Az egyes állami támogatások változása miatt
szükségessé vált az Önkormányzat 2016. évi
költségvetésnek módosítása.
 Döntést született arról, hogy a Pátria
Takarékszövetkezet tulajdonában álló Zöldfa
utca mögötti utat az Önkormányzat
tulajdonba veszi, és ott új közterületet hoz
létre.
Az ingatlanokat értékesítő Pátria
Takarékszövetkezet 6 millió forint összeggel
támogatja
a
terület
úthálózatának
fejlesztését.
 A sportpálya melletti gondnoki lakás bérleti
szerződését
a
Képviselő-testület
meghosszabbította.

2017. január 6.
 Döntés született arról, hogy az Önkormányzat
pályázni
kíván
a
Nemzetgazdasági
Minisztérium által kiírt „Önkormányzati
tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal
történő kiépítésének, felújításának és
korszerűsítésének
támogatása
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye
területén” című pályázatra.
A pályázat
keretében
a
Képviselő-testület
szilárdburkolattal kívánja ellátni a Szent
István utcát, illetve fel kívánja újítani az
Árpád utcát, a Zöldfa utcát, illetve a Mátyás
utca Petőfi Sándor utcától, a Tölgyfa utcáig
terjedő részét. A tervek elkészítésére
úttervezők kerültek megbízásra.
2017. január 21.
 A „Hulladékgazdálkodási közszolgáltatás biztosítása Péteriben, Csévharaszton és Kakucson” tárgyú közbeszerzési eljárást eredményessé nyilvánította az Önkormányzat. 2017.
február 1-jétől a ceglédi „ÖKOVÍZ” Nonprofit
Kft-vel 4 éves időtartamra került megkötésre
a
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződés.
2017. február 9.
 Rab Jánosné óvodavezető előterjesztése
szerint döntött a Képviselő-testület az Aprók
Háza óvoda nyári zárva-tartásáról. 2017.
augusztus 7-től, 2017. augusztus 20-ig - a
nyári karbantartási munkálatokra való
tekintettel - az intézmény zárva tart.
 Megvitatásra került az Önkormányzat 2017.
évi költségvetésének első fordulója.
 Az
Önkormányzat
megtárgyalta
a
hulladékgazdálkodás
regionális
átszervezésére
vonatkozó
javaslatot,
valamint Kecskemét Megyei Jogú Város
Polgármestere által kezdeményezett Társulás
alapításának
lehetőségét.
A
társulás
létrehozása a hulladékgazdálkodási rendszer
fejlesztéshez szükséges uniós pályázatok
benyújtásához szükséges.
 Felülvizsgálásra kerültek a nemzetiségi
önkormányzatokkal kötött, illetve kötendő
együttműködési megállapodások.
 A Humánpolitikai Bizottság 2016. II. félévi
beszámolóját
a
Képviselő-testület
jóváhagyta.

 Elfogadásra került az Önkormányzat 2017. évi
közbeszerzési terve, illetve közbeszerzési
szabályzata.
A
dokumentumok
az
önkormányzat honlapján is hozzáférhetők.
 Felmondásra került az Önkormányzat
biztosítási alkusz megbízása. A Képviselőtestület a jelenleginél jobb feltételekkel kíván
biztosítási szerződéseket kötni.
 A korábbi évekhez hasonlóan a település
közbiztonságának megőrzése és védelme
érdekében a nappali közös rendőr-polgárőr
szolgálat ellátására 2017. év vonatkozásában,
150.000,- forintos működési támogatást
biztosított az Önkormányzat a Péteri Polgárőr
Egyesület részére.
 A felsőbb szintű jogszabályoknak megfelelően
módosításra került a helyi termelői piac
üzemeltetési szabályzata. A szabályzat
piacnapokon (péntekenként) a piacon, illetve
a polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási
időben megtekinthető.
 Pályázaton elnyert összegből megrendelésre
került a „Péteri Értékei Képekben” c.
kiadvány.
 Döntés született arról, hogy az Önkormányzat
megvalósítja az 1818/2016. (XII. 22.) Korm.
határozat szerinti játszótér felújítása és P+R
parkoló létesítése beruházásokat.
2017. március 9.
 Az Önkormányzat telekalakítási előszerződés
aláírását hagyta jóvá a Madách utca, illetve a
Révai
utca
közötti
tömbfeltárásra
vonatkozóan. A tömbfeltárás során 14 db új
építési telek kerül kialakításra. Az
Önkormányzat
érdekeinek megfelelően
elkészített megállapodás értelmében a
terület közművesítése, és az út burkolattal
való ellátása a beruházókat terheli.
E
feladatok megvalósításának biztosítására
jelzálogjog garanciát kért a Képviselőtestület.
 A
Képviselő-testület
elfogadta
az
Önkormányzat 2017. évi gazdálkodásáról
szóló
rendeletét.
A
rendelet
az
Önkormányzat
honlapján,
illetve
a
Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási
időben megtekinthető.
 A Képviselő-testület rendeletet alkotott a civil
szervezetek
támogatásáról.
A
civil
szervezetek nyílt pályázati eljárás keretében
tudnak önkormányzati támogatást igényelni
a továbbiakban. A rendelet az Önkormányzat


















honlapján, illetve a Polgármesteri Hivatalban
ügyfélfogadási időben megtekinthető.
Döntés született arról, hogy a Képviselőtestület kezdeményezi a Helyi építési
szabályzatáról szóló 30/2004. (XII.15.) sz.
rendeletének
(továbbiakban:
Rendelet)
módosítását tekintettel arra, hogy a Rendelet
61.§ (7) bekezdése ellentmondásban áll
törvényi előírásokkal.
Az Önkormányzat hozzájárult ahhoz, hogy a
DIGI Kft. – a szükséges hatósági engedélyek
beszerzését követően és a közműszolgáltató
hozzájárulása után - antennarendszer
kiépítési
(előkészítési)
munkálatokat
végezhessen a hidroglóbuszon.
A
hatályos
jogszabályi
előírásoknak
megfelelően módosításra került a Péteri
Gyermekekért Közalapítvány alapító okirata.
A ZOLA Energetikai Kft.-től megrendelésre
került az Aprók Háza Óvoda passzív
villámvédelmi rendszerének felújítása.
A Képviselő-testület megvitatta a civil
szervezetek önkormányzati támogatásának
felhasználásáról szóló beszámolóit. Egy
esetben hiánypótlás kibocsátására került sor,
a többi civil szervezet rendben elszámolt a
tavalyi támogatásokkal.
Tekintettel arra, hogy Rab Jánosné óvodavezető 5 éves vezetői megbízása 2017.
augusztusában lejár, az Önkormányzat pályázatot hirdetett az óvodavezetői álláshely betöltésére. A pályázat a közszolgálati állásportálon, a település honlapján, illetve a
polgármesteri hivatalban ügyfélfogadási
időben megtekinthető. A pályázat benyújtási
határideje: 2017. május 2.
A 2017. február 2. napján az időjárásban
hirtelen bekövetkezett enyhülés miatti
belvízkár enyhítésére pályázat került
benyújtásra a Belügyminisztérium felé.
Eperfa utca elnevezéssel a Zöldfa utca
mögötti területen új közterület került
kialakításra.
A Képviselő-testület Zachorecz Sándor r.
alezredes
Monori
Rendőrkapitányság
kapitányságvezetői kinevezését támogatta.
A legkedvezőbb ajánlatot tevő Faberland Kfttől rendelte meg az Önkormányzat a
Kastélykertben, illetve a Széchenyi utcában
megépítendő játszóterek kivitelezését. A
játszóterek kialakításának bruttó 9.999.599.Ft-os összegét az 1818/2016. (XII.22.) sz.

Kormányhatározatban megítélt forrásból
biztosítja a település.
 Közbeszerzési eljárás kiírásáról döntött az
Önkormányzat az orvosi rendelő felújítására
vonatkozóan. A vállalkozási szerződés
várhatóan áprilisban kerül aláírásra.
 A csapadékos időjárás következtében
megsérült utak, és pincebeszakadások
helyreállítása tárgyban írt ki közbeszerzési
eljárást az Önkormányzat. A kivitelezésre a
nyár folyamán kerül sor.
 Vételi ajánlat került elfogadásra az M4-es
autóúttal kapcsolatos kisajátítási eljárással
kapcsolatban.
A kisajátítás 16 m2
önkormányzati tulajdonú külterületi ingatlant
érint.

 Az Önkormányzat a Hosszúberek-Péteri
vasútállomás mellett létesítendő P+R és B+R
parkoló
megvalósítása
érdekében
értékbecslő által meghatározott áron vételi
ajánlatot tesz az Üllő külterület 017/3
helyrajzi számú ingatlanból 2395 m2 terület
megvásárlására vonatkozóan.
 Döntés született arról, hogy az Önkormányzat
vagyonkezelésében lévő Péteri külterület
082/6 helyrajzi számú ingatlant (laktanya
belső
területe)
a
Képviselő-testület
gyerektáborok szervezése céljából 2017.
április 1. napjától bérbe adja a Tete Helyőrség
Egyesület részére.
Losonci László jegyző

Péteri Közös Önkormányzati Hivatal felhívása
Kérjük Péteri lakosságát, hogy ingatlanuk, és az az előtti közterület gyommentesítéséről rendszeresen
gondoskodjanak, és azt tartsák fenn a növények vegetációs időszakában. Gondot szoktak okozni – főleg az utak
kereszteződésénél – az útra, járdára benyúló faágak, bokrok is. Kérjük ezen növények szükséges visszanyesését,
hogy megelőzzük a balesetveszélyes közlekedési helyzeteket.
A közterületeken tilos a közterület használatához nem szükséges egyéb ingóságot (terméskövek, forgalomból
kivont gépjárművek, építkezési törmelék stb.) tárolni. Kérjük Önöket, hogy az ingatlanuk előtti közterületet
ezektől a tárgyaktól tisztítsák meg.
Kerti avart égetni kizárólag pénteki napokon a mindenkori tűzvédelmi szabályok, és előírások betartásával
lehet.
A Képviselő-testület a 11/2016. (VII.07.) számmal rendeletet alkotott a közösségi együttélés alapvető
szabályairól. A közösségi együttélés szabályait be nem tartókkal szemben lehetőség van közigazgatási bírság
kiszabására is. A Hivatal munkatársai 2017. május 1. napjától folyamatosan fognak helyszíni ellenőrzéseket
tartani a településen a jogszabályban meghatározottak ellenőrzése céljából. A rendelet teljes szövege
megtalálható a www.peteri.hu honlapon, illetve a Polgármesteri Hivatalban.
Losonci László jegyző

Beiratkozás nevelési-oktatási intézményekbe
Óvodai beiratkozás

Iskolai beiratkozás

Az Aprók Háza Óvodába történő beiratkozás a
2017/2018. nevelési évre a következő időpontokban
történik:
2017. április 24. hétfő, 8 órától 18 óráig
2017. április 25. kedd, 8 órától 17 óráig

A Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú
Művészeti Iskolában az első osztályba készülők
beiratkozása az alábbi időpontokban lesz:

A beiratkozás helye: Aprók Háza Óvoda (Petőfi
Sándor u. 60.)
Ezeken a napokon kell beíratni azokat a
gyermekeket, akik 2017. augusztus 31. napjáig
betöltik a 3. életévüket, és óvodai jogviszonnyal
még nem rendelkeznek. Részletes információk
megtalálhatók
a
www.peteri.hu
honlapon.

2017. április 20. csütörtök, 8.00 órától 19.00 óráig
2017. április 21. péntek, 8.00 órától 19.00 óráig
A beiratkozást segítendő szükséges további részletes
információkat, kitöltendő nyomtatványokat az iskola
vezetősége továbbítja az Aprók Háza Óvodába, ahol
megkapják az érintettek április elején, illetve a más
településről érkezők telefonos egyeztetés után
átvehetik az iskola titkárságán (29/314-023).

333 millió forint pályázati forrás Péteriben!
Péteri Község Önkormányzatának saját bevételi forrásait jórészt a településen székhellyel rendelkező és működő
vállalkozók által befizetett iparűzési adó adja. Községünkben iparterület, bevásárlóközpont stb. nem található, s
bár magas a vállalkozók száma, mégis legtöbben a kisadózói körbe tartoznak.
A lakosság számára – eltérően a környező településektől – helyi adó egyelőre nem került bevezetésre, a
magánszemélyek adó formájában nem járulnak hozzá a település működtetéséhez.
A fentiek okán az Önkormányzat gondos és takarékos gazdálkodása mellett csak pályázati forrásokból van a
Képviselő-testületnek lehetősége infrastrukturális fejlesztéseket végrehajtani Péteriben, melynek érdekében
minden elérhető pályázati lehetőséget megragadunk. Az elmúlt egy évben több sikeres támogatási kérelmet
nyújtottunk be, s ez idáig összesen közel 333.000.000 Ft. támogatást ítéltek meg hazai és Európai Uniós
forrásból, melyhez a település költségvetéséből várhatóan csupán 10.000.000 Ft. önrészt kell önkormányzati
forrásból hozzáadnunk! Bár még várunk több eredményt, az eddigi sikeres pályázatoknak köszönhetően az
alábbi fejlesztéseket valósítjuk meg az idei évben:
- az előzőekben bemutatottak szerint megújul az orvosi rendelő.
- az iskola régi épületszárnyán, az óvoda és a Művelődési Ház épületén energetikai fejlesztést hajtunk
végre (KEHOP-5.2.9-16-2016-00012), melynek keretei között ezen épületek és az orvosi rendelő összes
külső nyílászáróját kicseréljük, a fal- és födémszigetelés mellett új vakolatot teszünk fel, illetve
napelemek biztosítják majd az elektromos áram energiatakarékos termelését.
- a közösségi terek területét megnövelve egybenyitjuk és felújítjuk a volt szolgálati lakást, a Helytörténeti
gyűjteményt és a jelenlegi könyvtárt. A megnövekedett térbe lehetőségünk van a teljes bútorzat
megvásárlására is.
- négy utcát állítunk helyre: Akácfa utca, Arany János utca, Bercsényi utca (Templomtól a Révai utcáig),
Tölgyfa utca.
- a tavaly nyári esőzések során beszakadt két Petőfi Sándor utcai pincét renováljuk.
- a Kastélykertben teljesen új játszóteret építünk, a Széchenyi utca végén a játszóeszközök egy részét
lecseréljük és kibővítjük új lehetőségekkel.
- a Polgármesteri Hivatal informatikai eszközállományát fejlesztjük új és korszerűbb eszközökre (KÖFOP1.2.1-VEKOP-16-2016-00221).
- megkezdtük az előkészítését és bízunk benne, hogy még idén meg tudjuk valósítani a Hosszúberek-Péteri
vasútállomáson a P+R parkoló kialakítását (40 személygépkocsi parkolására és 20 kerékpár tárolására
lesz lehetőség kulturált és térfigyelő kamerarendszerrel ellátott területen).
A felsorolt fejlesztések megkezdődtek, s várhatóan az ősz végéig folytatódnak majd. Természetesen a fenti
munkák kiegészülnek a Képviselő-testület egyéb fejlesztéseivel: lakossági járdaprogram, új javítások és
stabilizálások stb. Látható, hogy Péteri község szinte minden lakója érintve lesz a kivitelezések során, s minden
bizonnyal több alkalommal lesznek kényelmetlenségek, zajjal és kosszal járó munkafolyamatok, melyek a
mindennapjainkat fogják rövid időre megnehezíteni. A beruházások során rendszeresen tájékoztatjuk a
lakosságot a várható munkákról a Hírlevélben és Péteri község facebook oldalán.
Kérjük Önöket, hogy a félreértések és a felesleges konfliktusok elkerülése érdekében részletesen olvassák majd
el híreinket, s felmerülő kérdéseikkel keressék fel a Polgármesteri Hivatal munkatársait ügyfélfogadási időben,
illetve a Képviselő-testület tagjait a megszokott formákon.
A fejlődés közös érdekünk, az odáig vezető úton már elindultunk, közösen kell a
település lakosságával végigmenni rajta! Több türelemre lesz szüksége
mindenkinek a következő hónapokban, de megértéssel és toleranciával, együtt
örülhetünk majd az eredményeinknek! Elsőként kérjük, jöjjenek majd el a
felújított játszóterek átadására!
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Közös és állandó a felelősségünk a településünket érő környezeti hatások védekezésében
A januári és februári több hetes rendkívül alacsony hőmérséklet miatt a talaj 60-80 cm mélyen elfagyott, mely
miatt február 2-án és 3-án a hirtelen érkezett olvadás által kialakult vízmennyiséget a szokásostól eltérően a
szikkasztóárkok és a termőföldek nem szívták el, a korábban hordalékkal megtelt átereszekben fagydugók
alakultak ki. Ennek következményeképpen Péteri magasabban fekvő, Óhegy felőli termőföldjeiről nagy
mennyiségű víz áradt be a település felső peremén elhelyezkedő ingatlanokra a Tölgyfa utca, Szent István utca és
Árpád utca egyes lakóházait fenyegetve.
A település ingatlanjainak szinte minden
kertjében állt a megolvadt víz, hiszen a fagyott
föld nem tudta elnyelni azt. Több helyen befolyt
a pincékbe is a csapadék, melyet házi
szivattyúval az ingatlantulajdonosok az árkokba
vezettek el. A föld alatt lévő csatornarendszer
maximálisan megtelt, sajnos ez a Templomtéren
problémát is okozott. Az említett utcákban több
helyen már lakóingatlanok kerültek veszélybe,
ezért a Monori Katasztrófavédelmi Kirendeltség
tűzoltói nyújtottak segítséget a probléma gyors
és hatékony megoldásában. A kárenyhítéshez a
tűzoltók szakértelme mellett mindkét nap markolót is igénybe vettünk, illetve homokkal és homokzsákokkal
védekeztünk.
A mögöttünk álló tél ismét embert próbáló volt többünk számára! Ezúton is tisztelettel köszönjük a
Településüzemeltetés munkatársainak a mindenkori gyors és eredményes segítségét a nehéz helyzetekben
megtett védekezésekben! A közfoglalkoztatott kollégák idén télen is azonnal és mindig jelen voltak ha leesett a
hó, ha lefagytak a buszmegállók, az utak, ha ónos eső esett, vagy víz árasztotta el Péteri egy részét. Mindig
településünk rendelkezésére álltak függetlenül attól, hogy munkaidőben, vagy munkaidőn túl, esőben, vagy akár
fagyban volt extrém az időjárás!
Minden hasonló, az adott évszakhoz képest sem
várt esemény bizonyítja az Önkormányzat mellett
az ingatlantulajdonosok gondosságának a
fontosságát is! Természetesen Önkormányzatunk
mindent megtesz a károk elleni védekezés
érdekében, a tűzoltósággal együtt az életvitelt
veszélyeztető helyzetekben azonnal segítünk a
veszélyelhárításban. Lehetőségeink azonban
korlátozottak, s mindenképpen szükséges a
lakosság közreműködése is!
A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló 116/2016 (VII.07.) sz. önkormányzati rendelet szerint a
közterületen lévő árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, az eredeti mélység megtartása,
a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása, a feliszaposodás megakadályozása és megszüntetése – az
ingatlan előtti szakaszra terjedően – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége!
A csapadékvíz-elvezető árkok betemetéséhez, áteresz elhelyezéséhez az Önkormányzat engedélye szükséges.
A fenti jogszabályt be nem tartó ingatlantulajdonossal szemben hatósági eljárás indítható. A tavaly júliusi és az
idén januári szélsőséges időjárás során bekövetkezett események mutatják az ingatlantulajdonosok egyéni
felelősségét a mindenkori védekezéssel összefüggő szabályok betartásában, jelen esetben a vízelvezető
árokrendszer karbantartásában!
Egyéni odafigyeléssel és – ahogy a védekezés is bebizonyította – szolidaritással, összefogással tudunk
hatékonyak lenni a bajban, ezért kérjük Önöket, hogy minden Péteriben lakó érdekében saját ingatlanuk
környezetében figyeljenek az átereszek tisztítására, a vízelvezető rendszer víz általi átjárhatóságára!

Anyakönyvi hírek
2016-ban született gyermekek
1. Kőműves Anna
2. Juhász Bence Balázs
3. Vadász Lili
4. Lukács Botond
5. László Zsombor
6. Simon András
7. Sápi Dániel
8. Versegi Molnár Krisztina
9. Szántó Lárissza Hanna
10. Nagy Dávid Milán
11. Kenyár Csongor
12. Saliga Jázmin Kiara
13. Nagy-Albrecht Annabella
14. Bálint Anna
15. Szemők Hanna
16. Fenyvesi Zoé

2016.01.02.
2016.02.07.
2016.02.20.
2016.02.22.
2016.03.01.
2016.04.02.
2016.04.12.
2016.04.15.
2016.04.23.
2016.05.04.
2016.05.29.
2016.06.04.
2016.06.07.
2016.06.16.
2016.06.25.
2016.06.27.

17. Széles Dávid Sándor
18. Huszák Gergő
19. Tálas Hanna Liliána
20. Takács Alíz
21. Retkes Kálmán
22. Székely Zoé Natália
23. Csernus Anna
24. Soponyai Flóra
25. Sebők Izabella Katalin
26. Versegi Molnár Daniella
27. Gál Dorina
28. Havasi Liza Csenge
29. Bozsó Mátyás Attila
30. Kecskeméti Levente
31. Horváth Áron Dominik

2016.06.27.
2016.06.30.
2016.07.09.
2016.07.26.
2016.07.28.
2016.08.06.
2016.09.12.
2016.09.22.
2016.09.29.
2016.10.02.
2016.10.12.
2016.10.20.
2016.11.12.
2016.11.14.
2016.12.19.

Örömmel és szeretettel köszöntjük Péteri legifjabb lakóit, nagyon boldog, egészségben gazdag és
hosszan tartó életet kívánunk nekik és szüleiknek egyaránt!

2016. évben kötött házasságok
2016. február 20.
2016. április 12.
2016. május 30.
2016. augusztus 6.
2016. augusztus 13.
2016. október 31.

Rab Tímea Mariann
Fürdős Barbara
Horváth Zsuzsanna
Magyari Judit
Juhász Barbara
Góczi Veronika

Bozsó Attila János
Bordás Péter
Nagy János
Kiss Károly
Hrutka Tibor
Katus András József

Gratulálunk a házasságkötésekhez, hosszú, boldog közös életet kívánunk!

2016. évben elhunytak
1.
2.
3.
4.

Veszteg Pálné sz. Paput Sarolta
Németh Miklós Péter
Oroszi György
Kemény Ernő Sándorné
sz. Oláh Eszter
5. Hunka Mihály
6. Tótok Margit Julianna
7. Mihályi Tiborné
sz. Csik Éva
8. Takács Lászlóné
sz. Szenyán Mária Rozália
9. Fekete Károly
10. Szecskó Tibor
11. Faludi Kálmán
12. Trenovszki Istvánné
sz. Medvegy Julianna

élt 77 évet
élt 77 évet
élt 82 évet
élt 75 évet
élt 92 évet
élt 78 évet
élt 70 évet
élt 59 évet
élt 71 évet
élt 66 évet
élt 37 évet
élt 83 évet

13. Varga Mihályné
sz. Ficzere Eszter
14. Bódis László
15. Szenyán Sándorné
sz. Mravik Zsuzsanna
16. Tucsni Tiborné
sz. Boros Ilona
17. Szlifka Imre
18. Oszkó Zoltánné
sz. Szabó Zsuzsanna
19. Tóbiás László
20. Szenyán Mihály
21. Ozsvald Kálmánné
sz. Szászik Anna
22. Misányi István
23. Hornyák Erzsébet

élt 60 évet
élt 65 évet
élt 81 évet
élt 69 évet
élt 78 évet
élt 93 évet
élt 66 évet
élt 79 évet
élt 86 évet
élt 64 évet
élt 89 évet

Fájdalommal búcsúzunk és őszinte részvétünket fejezzük ki a hozzátartozóknak!

Díjmentes jogi tanácsadás
Dr. Niklai Zoltán ügyvéd minden hétfői munkanapon 17-18 óra között INGYENES jogi tanácsadást tart a
Polgármesteri Hivatalban! Amennyiben bármilyen jogi kérdése van, ügyvéd úr áll az Ön rendelkezésére is!

E-hulladékgyűjtés lesz áprilisban
Péteri Község Önkormányzata elektromos és elektronikai hulladék berendezés (e-hulladék) gyűjtést szervez,
amely során a lakosság díjmentesen leadhatja összegyűlt e-hulladékát.
Az e-hulladékgyűjtés ideje: 2017. április 12-én 16-19 óra között, 13-án 16-19
óra között és 14-én 14-18 óra között.
Az e-hulladékgyűjtés helyszíne: Petőfi Sándor u. 71. (Posta melletti épületrész)
A gyűjtés során leadható elektronikai berendezések a teljesség igénye nélkül
minden, ami egykor árammal, elemmel, akkumulátorral működött.
Azok számára, akik nem tudják megoldani az e-hulladék elszállítását,
térítésmentesen nyújtanak segítséget a Településüzemeltetés munkatársai.
Kérjük, hogy ebben az esetben keressék fel Kellner Sebestyén falugondnokot a
06-20/232-8254-es telefonszámon. Az igények bejelentését munkanapokon
8:00-16:00 óra között várjuk.

Művelődési ház hírei
2017.03.31. Társasjáték délután (Családháló)
2017.04.07. A 8. osztályos tanulók nyilvános keringő főpróbája
2017.04.12. Puszi-Nyuszi Buli - húsvéti rendezvény az iskolásoknak (Péteri Nyugdíjas Klub)
2017.04.15. Locsoló Bál (Péteri Hagyományőrző Egyesület)
2017.05.01. Majális (Péteri Község Önkormányzata)
2017.05.13. Retro Party (Péteri Község Önkormányzata)
2017.05.28. Gyermeknap, Faültetés és időkapszula elhelyezése a Csemete kertben, Játszótér átadás a
Kastélykertben (Péteri Község Önkormányzata)

Péteri község bora
2017. január 28-án a Péteri Borbarát Kör Egyesület borversenyén péteri és Péteri környéki borok mérettettek
meg vörösbor, fehérbor és rosé bor kategóriákban.
Több helyi bortermelő jeles eredményt ért el, melyhez ezúton is gratulálunk!
Péteri Község Képviselő-testületének 45/2015. (II.26.) sz. határozata alapján a
Képviselő-testület a Péteri Borbarát Kör Egyesület által a hagyományosan
minden év január hónapjában megrendezett helyi borversenyen Péteriben,
vagy Péteri közvetlen környezetében termett szőlőből Péteri lakóhelyű
termelő által, vagy korábban Péteriben lakott, Péteri kötődésű egyesületi tag
termelő által a megelőző évben készített azon bort, amely bor a borverseny
független szakmai zsűrijének a döntése alapján a legjobb eredményt (a
legmagasabb pontszámot) éri el, a „Péteri Község Bora”cím viselésére
jogosítja fel. A termelő a bor vonatkozásában a „Péteri Község Bora” címet az
adott évre szólóan, az adott év folyamán, kizárólagosan jogosult viselni.
A fentiek alapján Péteri Község Bora címet TARSOLY ERVIN KÉKFRANKOS
ROZÉ bora viseli 2017-ben, melyhez ezúton is gratulálunk!

Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola hírei
Bár csendben, de zajlik az élet az iskolában. Októberben Kovács Zsófia tanárnő szervező és segítő munkájával, a
hetedik osztályosok közreműködésével méltóképp emlékeztünk a nemzeti gyásznapon hőseinkre, az osztályok
DÖK képviselői meggyújtották az emlékezés lángját, s elhelyezték iskolánk aulájában. Ásványkiállítás is érkezett
hozzánk, rövid kiselőadások keretében tehettek szert diákjaink új ismeretekre, majd délután vásárolhattak is a
nekik tetsző tárgyak közül.
Az osztályközösségek összekovácsolása, s nem utolsó sorban gyermekeink tapasztalati úton szerzett tudásának
gyarapítása érdekében hatodikosainkkal osztályfőnökük, Nagy Ádám Zoltánné mozi látogatást szervezett,
megfordultak a Lego kiállítás és vásár pavilonjában, a nyolcadikosok pedig 2016. október 18-án a Terror Háza
Múzeumban tettek látogatást, melynek különös aktualitását nemzeti ünnepünk kerek évfordulója erősítette
meg.
Október 21-én tartott ünnepi megemlékezésünket követően nem feledkeztünk meg szokásos évi teendőinkről
sem. Halottak napja közeledtével DÖK tagjaink Mihalkó Márta (Babi néni) vezetésével társadalmi munkát
végeztek a temetőben, virágot, mécsest helyeztek névadónk, valamint az iskolában egykor tanítók sírjaira.
Az igen rövid őszi szünet ideje alatt sikerült végre a nyári viharkárok egy részének helyreállítása, a törött,
lehullott cserepek pótlása, a feltépett bádogozás javítása. Hamarosan a tornatermi átjáró teljes újraszigetelése is
kiviteleződik, s remélhetőleg az épület nagyobb beázási gócai megszűnnek.
Nyolcadikosaink a pályaválasztásra készülődve meglátogatták szüleik illetve osztályfőnökük kíséretében a
környékbeli iskolákat, pályaválasztási kiállításon vettek részt.
November 11-én Márton napi vigadalom jegyében egy szokásostól eltérő munkanap keretein belül Táplálkozási
vetélkedőt, Sportvetélkedőt, néptánc-, népi játék, valamint kézműves foglalkozást tartottunk, Süti-versenyt,
Tökfaragó versenyt hirdettünk.
Tökfaragón Sárkány Násfa tanulónk remekelt. Pintér Zsófia 4. osztályos tanuló nevezésében különdíjat kapott a
tökös-mákos rétes, 3. helyezett lett Bonczidai Nikolett 6.o. mázas-tökös muffinja, 2. helyet ért el Frisch Zsófia,
Juhász Anna, Pólus Lili ötödikeseink tökös sütije, a pálmát pedig Balogh Marcell 6. o. tanuló Mascarponés-tököskókuszkrémes tortája vitte el. A táplálkozási vetélkedőre meglepően kreatív alkotásokkal neveztek az osztályok,
dicséretre méltó igényességgel, esztétikai érzékkel tálalták fel salátáikat. Az alsó tagozaton az 1., a felső
tagozaton pedig az 5. osztály bizonyult a legjobbnak.
Sikeresen lebonyolítottuk az őszi papírgyűjtésünket is. A legtöbb papírt (1140 kg) a legnagyobb összlétszámú 3.
osztály hozta, amiért értékeléskor különdíjban részesültek. A helyezések a következőképp alakultak:
Papír
5. osztály 58 kg/fő
4. osztály 43 kg/fő
6. osztály 46 kg/fő

Vas
1. osztály 34 kg/fő
4. osztály 15 kg/fő
8. osztály 13 kg/fő

Külön oklevéllel értékeltük a legszorgalmasabbakat
Felső évfolyamok
1. hely-Soós János Tamás 5. osztályos tanuló 174 kg
2. hely-Huszák Lili 6. osztályos tanuló 129 kg
3. hely-Hanák Gábor 5. osztályos tanuló 112 kg

Alsó évfolyamok
1. hely-Németh Zoé 4. osztályos tanuló 169 kg
2. hely-Molnár Júlia Csenge 1. osztályos tanuló 160 kg
3. hely-Faltusz Balázs 4. osztályos tanuló 150kg

Intézményünk nevében ezúton is hálásan köszönjük a segítőkész szülők és helyi lakosok támogatását!
Barna Pőcz Matild Mária igazgató

Péteri Borbarát Kör Egyesület meghívója
Kedves Péteriek
2017.05.20-án rendezi a Péteri Borbarát Kör Egyesület
a 10. jubileumi Óhegyi Bornap és Főzőfesztivált
Már jó előre szólunk, hogy tudjanak készülni, akik szeretnének eljönni!
Azt gondoljuk ez a rendezvény érdemes arra, hogy a Péteriek meghívják távolabbi rokonaikat, barátaikat,
ismerőseiket, mint volt az régen, amikor ezt a Templomszentelés évfordulóján búcsúkor módjukban állt
megtenni.
Ezen a remélhetőleg szép, tavaszi, akácvirág illatú szombaton, május 20-án újra találkozik egymással a
kultúra és a gasztronómia.
Mindez azért, hogy Önök, akik eljönnek, kiszakadva a mindennapok gondjaiból, jól érezhessék magukat
az Óhegy kínálta lenyűgöző környezetben, és a fesztiválon kínált programok, ételek, italok jóvoltából.
Várunk mindenkit, aki résztvevőként, vagy látogatóként szeretné ezt a napot a szőlőhegyen velünk,
rokonaival és barátaival tölteni.
Péteri Borbarát Kör Egyesület

Péteri Községi Sportkör hírei
A tavalyi évben lejátszott Péteri KSK-Iklad KFC bajnoki mérkőzésén Hornyák Zoltán keresztszalag sérülést
szenvedett. 2017. január hónapban műtétre került sor, mely után egy rehabilitációs időszak veszi
kezdetét. Várhatóan a nyári alapozáskor tud majd teljes értékű munkát végezni a csapattal.
Jobbulást és mielőbbi visszatérést kívánunk!
A 2016/2017-es szezon tavaszi félévét a
következő kerettel kezdi meg az első számú
felnőtt csapat:
Tövisháti Tamás, Laczkó Attila, Kovalcsik
László, Szalay Márk, Kiss István, Zentai
Mihály, Baranyai Bendegúz, Hajdú Krisztián,
Hrutka Gábor, Hrutka Zsolt, Hrutka Miklós,
Puskás Pál, Elek László, Odrán Dávid, Prigyeni Tibor, Móni Zsolt.
Az alábbi mérkőzésekre szeretettel várjuk szurkolóinkat:
Időpont
2017.04.01 15:30
2017.04.08 15:30
2017.04.16 16:00
2017.04.22 16:00
2017.04.29 16:30
2017.05.06 16:30
2017.05.13 16:30
2017.05.20 14:00
2017.05.27 17:00
2017.06.04 17:00

Mérkőzés
Iklad KFC
Péteri KSK
Zsámboki SE
Péteri KSK
Aranyszarvas SE
Péteri KSK
Úri KSK
Péteri KSK
Duna-Tisza Aszfalt Törtel
Péteri KSK

- Péteri KSK
- Valkó KSK
- Péteri KSK
- Ecser SE
- Péteri KSK
- Üllő SE
- Péteri KSK
- Bagi TC '96
- Péteri KSK
- Aszód FC

Péteri Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hírei
Népmesemondó versenyt rendeztünk 2017.01.20-án elődöntő, 2017.01.27-én döntő volt.
Nyerteseink: I.helyezett alsó tagozatos diák Németh Zoé nyereménye: 5 napos külföldi utazás
I. helyezett felső tagozatos diák Paput Szilvia
nyereménye: 5 napos külföldi utazás
II.helyezett alsó tagozatos diák Molnár Patrik
nyereménye: 10.000 Ft-os könyvutalvány
II.helyezett felső tagozatos diák Juhász Anna
nyereménye: 10.000 Ft-os könyvutalvány
III.helyezett alsó tagozatos diák Óvári Gergely
nyereménye: strandbelépő ebéddel
III.helyezett felső tagozatos diák Martinez-Rigó Renáta nyereménye: strandbelépő ebéddel
Gratulálunk a nyerteseknek és a többi résztvevőnek! Reméljük, hogy a következő megmérettetésen
ismét fogunk találkozni és még többen fognak a Népmesemondó versenyre jelentkezni.
Farsangi mulatság megrendezésére került sor 2017.02.11-én.
Minden résztvevőnek, kicsinek és nagynak, fiatalnak és idősnek köszönjük, hogy részt vett a
rendezvényünkön!
Külön köszönjük mindazoknak, akik jelmezbe öltöztek és vállalták a megmérettetést a zsűri előtt.
Gratulálunk a nyerteseknek! Találkozunk ismét jövőre!
Előzetes hírbeharangozás: Húsvétváró Nyuszi-Puszi bulit szervezünk az óvodás és iskolás gyerekek
számára 2017.04.12-én szerdán, az utolsó tanítási napon 14.00 órai kezdéssel.
Érdekes ügyességi játékok, találós kérdések, tojásfestés, arcfestés, tojáskeresés, és az elmaradhatatlan
meseelőadás a Tapsifülesről. A meseelőadás és a többi foglalkozás ingyenes!!!
Csak annyi a dolgotok, hogy el kell jönnötök, és hozni kell magatokkal az anyukát vagy az apukát és
természetesen a nagyit. Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Misányi Istvánné elnök

Ajánlja fel Ön is adója 1 %-át valamely péteri civil szervezet számára!
Önnek semmibe nem kerül, a civil szervezeteink pedig értékes programokat szerveznek belőle a
település lakosai számára, csupán 1-2 percet kell az adóbevallás készítésekor rászánni a nyilatkozat
kitöltésére!
Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s jövedelemadóját határidőre
maradéktalanul befizeti az Adóhatóságnak, vagy részletfizetési, fizetési halasztási engedélye van a NAVtól, a személyi jövedelemadójának 1%-át felajánlhatja a jogosult civil szervezet, a második 1%-át
valamely Magyarországon bejegyzett egyház vagy a Nemzeti Tehetség Program számára!
A NAV tájékoztatása szerint Péteriben az alábbi civil szervezetek jogosultak az SZJA 1% befogadására:
18721546-1-13
18700712-1-13
19183316-1-13
19831648-2-13
19185260-1-13
18217397-1-13
19181644-1-13

Péteri Borbarát Kör Egyesület
Péteri Faluszépítő Egyesület
Péteri Gyermekekért Alapítvány
Péteri Községi Sportkör
Péteri Polgárőr Egyesület
Magyar Rendvédelmi Szakgyűjtemény és Kiállítás Egyesület
Nyelvében Él a Nemzet Alapítvány

Evangélikus Egyházközség hírei
A tavasz úton van, új életet, megújulást hozva magával. „Hihetetlen erő rejlik ezekben a szavakban:
"Isten a mi oltalmunk és erősségünk, mindig biztos segítség a nyomorúságban" (Zsolt 46,2).
Április 1. Egyházkerületi Keresztyén Találkozó, közöségi és családi nap, Aszódi Gimnázium.
Április 9. Családos húsvéti ünnepváró délután, 15 órától, a közösségi teremben
Április 14. Nagypénteki Passió, 18 órától, a közösségi teremben
Április 16. Húsvéti Istentisztelet 10 ótától, zenés-verses ünnepi műsor a Templomban
Április 17. Húsvéthétfő Istentisztelet 10 ótától, a közösségi teremben
Április 23. A fiatalok konfirmációi hitvallástétele 10 órától a Templomban
ÁLLANDÓ ALKALMAK - BIBLIAÓRA ÉS FILM KLUB
SZERDÁNKÉNT 18 ÓRÁTÓL, a gyülekezeti teremben.
Olykor egy-egy aktuális témához kapcsolódó életszerű
filmrészletet nézünk meg, ami aztán kibontja a
beszélgetésünket. Ezek az együttlétek megterített asztal
körül, oldott, szeretetteljes hangulatban zajlanak.
Szeretettel várunk és bátorítunk mindenkit az Isten előtti
és az egymást erőstő közösségre. Tanulhatunk egymástól
megosztva személyes véleményeket, élettapasztalatokat.
Akinek a szívére van helyezve, hogy a saját környezetében
odafigyelésével, szeretetével, segítségével, bátorítással világítson, tegye meg! Nagy erő van a célok közös
felvállalásában. Ezek bizonyságok, amik építőkövek lehetnek életünk házánál. Varrókör csütörtökönként
14 órától - Köszönet azoknak az asszonytestvéreknek, akik megvarrták az új templomi ülőszivacsokat!

A Péteri Polgárőr Egyesület felhívása
A szolgálatban lévő polgárőrök hívhatóak a
+36 20 211 0772-es telefonszámon. Amennyiben
valamilyen oknál fogva nem elérhetőek a fenti számon, a
+36 20 320 4176-os számon ügyeletet tartunk.
Az Egyesület elérhető a www.figyeloszem.hu internetes
oldalon és a Facebookon is.
Köszönjük megtisztelő figyelmét! Figyeljünk Egymásra!
Varga Zsolt
Péteri Polgárőr Egyesület elnöke

Megtaláltuk!
A Hosszúberek-Péteri vasútállomáson találtak egy slusszkulcsot! Kérjük a jogos tulajdonost, hogy hívja a
Polgármesteri Hivatalt a 29/314-069-es telefonszámon, vagy írjon számunkra privát üzenetet a
peteri@peteri.hu címre a pontos paraméterek megadásával.

Péteri Faluszépítő Egyesület felhívása
Péteri Faluszépítő Egyesülete csatlakozva „ A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb
konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti a helyi
„A legszebb konyhakertek” - Péteri programot
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében
alakítson ki konyhakertet, gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél több
konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei: konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy
bérelt földterületen.
Nevezési kategóriák:
 Balkon:
Erkélyen kialakított
 Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és
2
 Mini:
50 m alatt
gyümölcs)
2
 Normál:
50 m felett
 Közösségi: Csoportok, óvodák, iskolák,
 Zártkert 1.: Zöldség
szervezetek által megművelt kertek
 Zártkert 2.: Gyümölcsös
Jelentkezési határidő: 2017. április 30.
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása, vagy online:
www.alegszebbkonyhakertek.hu
Jelentkezési lap kérhető és leadható:
Péteri Községi Polgármesteri Hivatal Titkárságán ügyfélfogadási időben
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek, földterület tulajdonosa, vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a verseny idején szívesen vesszük fotók készítését a balkonról, kertről, mely segíti
a bírálók munkáját. Az országos díjra jelöléshez ez elengedhetetlen lesz!
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
I. A kertben minimum 5, az erkélyen/balkonon 5 edényben elhelyezett, 3 különböző konyhakerti
növény termesztése történjen
II. A növények megválasztása szabadon lehetséges, mindenki igényének megfelelően
III. A megművelt terület legyen ötletesen kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes,
és egyben hasznos
IV. A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
V. A megtermelt zöldségek/gyümölcsök minősége megfelelő legyen
VI. Vegyszerhasználat esetén kötelező a naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló
VII. Előnyt élvez a komposztálás, öko/bio módszerek alkalmazása, öntözésnél csatorna/esővíz
használata, a madárbarát kert kialakítása: található benne madáretető, madáritató, és
madárodú, illetve ha a kertben minél több féle fűszer és gyógynövény található.
VIII. Külön előny – ha több generáció műveli együtt a kertet, a legkisebbtől a legidősebb
családtagig.
Díjazás: Kategóriánként az első három helyezés és indokolt esetben különdíjak odaítélése a Faluszépítő
Egyesület szervezésében.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal (május 01 - augusztus 15-ig) történik előzetes időpont egyeztetés
alapján.
Eredményhirdetés: 2017. szeptember 27. péntek 16 óra
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!
Kirrné Feicht Ágnes Péteri Faluszépítő Egyesülete elnök

Bekerültek az első értékek a Péteri Értéktárába
Településünk történelmének, kultúrájának ismerete, a hagyományok
ápolása elengedhetetlen ahhoz, hogy gyermekeink számára
továbbadhassuk elődeink örökségét. A 2016. október 20-án megalakított
Települési Értéktár Bizottság az alábbiakat vette fel a Péteri Települési
Értéktárba:
1. Péteri Bornapok rendezvény, mely minden év májusában kerül megrendezésre.
2. Ó-hegy területe, mint helyi szőlőtermesztési terület.
3. Péteri Tó 2209 Péteri, Haleszi kert
4. Péteri Evangélikus Templom 2209 Péteri, Bohus Dániel tér 1.
5. Földváry Emlékszoba 2209 Péteri, Földváry-Boér Elemér park 1.
6. A Magyar Rendvédelmi Szakgyűjtemény és Kiállítás Egyesület anyaga. Péteri, Táncsics Mihály u. 60.
7. Iskola Történeti Kiadvány (1996-2006) Kiadó: A Pittner Dénes Általános és Művészeti Iskola 2007
8. Szülőfalunk Péteri Kiadvány (1742-2001) Kiadó: Péteri Község Önkormányzata
9. Péteri evangélikus egyház vázlatos története, Cegléd, 1980. Kiadta: Dobronyovszki Gyula
10. Péteri Emlékművek, emléktáblák:
Péteri Temető (Dózsa György utca)
- Dobronyovszky Károly síremléke
- Pongrácz, Földváry, Földváry-Boér kripta
- A II. világháborúban elesett áldozatok emlékhelye
- A Millenniumi Emlékhely (állítatott 2000)
Péteri Templom (Bohus Dániel tér 1.)
- Földváry Miklós Elek emléktáblája
- Az I. Világháborúban elesettek emléktáblája
Péteri Templom tér (Bohus Dániel tér 1.)
- Péteri újraépítésének emlékműve
- 1997-ben az áttelepítés 50. évfordulóján állított emlékmű együttes
Földváry-Boér Elemér park 1.
- Földváry-Boér Elemér emléktábla és emlékmű
Pittner Dénes Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Petőfi S. u. 57.)
- Dobronyovszky János kántortanító emléktáblája
- Pittner Dénes kántortanító emléktáblája
- Nagy Károly igazgató emléktáblája
Látható, hogy Péteriben is jelentős örökségekkel rendelkezünk, melyek gondozása és továbbadása a jelen
generáció feladata. Az Értéktárba felvett értékeink közül sok mindennap látogatható, ezért javasoljuk, hogy
gyermekeikkel, családjaikkal Önök is fedezzék fel Péteri értékeit!

A Péteri Hagyományőrző Kör Egyesület meghívója
Batyus Locsoló Bál
Április 15-én 19.00 órakor a Hagyományőrző
Egyesület szervezésében!
Helyszín a Péteri Művelődési Ház Táncterme
A locsolóvers mondó verseny első három
helyezettje emléklapot kap!
Az Egyesületet támogató jegy ára: 500Ft/fő
Zsákbamacska, zene, tánc, vigalom hajnalig!
Zenél Sedro
Mindenkit sok szeretettel várunk!

Köszönetnyilvánítás
Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik férjem, Szenyán Mihály 2016. december 23-ai temetésén
részt vettek.
Szenyán Mihályné és családja

Szelektív hulladékszállítás időpontjai
SÁRGA zsákos
vegyes csomagolási hulladék
2017. április 10, 24 (hétfő)
2017. május 8, 22 (hétfő)
2017. június 12, 26 (hétfő)

ZÖLD zsákos
biológiailag lebomló hulladék
2017. április 11. (kedd)
2017. május 9. (kedd)
2017. június 13. (kedd)

Az adásvételi szerződés – főbb szabályok
Mindannyian szoktunk vásárolni, és a vásárlás tárgya rendszerint ingóság (kézzel fogható dolog), sokkal ritkábban
ingatlan. Ha a boltban veszünk valamit, tulajdonképpen adásvételi szerződést kötünk, a dolog tulajdonjogát
megszerezzük, cserébe vételárat kell fizetnünk. Vásárolni rendszerint felnőttek, nagykorú személyek szoktak,
ritkábban 18 év alattiak is. A Polgári Törvénykönyv 2.11 §-a szerint korlátozottan cselekvőképes kiskorú (az a
kiskorú, aki a tizennegyedik életévét betöltötte és nem cselekvőképtelen) jognyilatkozatának érvényességéhez ha e törvény eltérően nem rendelkezik - törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges. Mégis a korlátozottan
cselekvőképes kiskorú a törvényes képviselőjének közreműködése nélkül megkötheti a mindennapi élet szokásos
szükségleteinek fedezése körébe tartozó kisebb jelentőségű szerződéseket (a (2) b./ pont).
A kisebb jelentőségű szerződéseknél nagyobb probléma adódhat ingatlanra megkötött adásvételi szerződéseknél
– már csak a forgalmi értékre is tekintettel.
Ezért érdemes tisztában lenni az előleg és a foglaló fogalmával. Mindkét fogalom szerződést biztosító intézmény,
mégis jelentős különbség van közöttük. A vevő a felek megállapodása alapján fizethet foglalót vagy előleget, de
míg ha a vevő a szerződést szegő, addig mind az előleg, mind a foglaló összegét elveszíti, ha az eladó a szerződést
szegő, az előleget vissza kell fizetnie, a foglaló összegét pedig duplán.
A felek bármelyike olyan szerződés szegése esetére, amelyért felelősséggel tartoznak, a másik részére történő
pénz fizetésében állapodhatnak meg. Ezt hívjuk kötbérnek. (Pl. ha a vevő a vételár hátralékot olyan okból,
amelyért felelősséggel tartozik, késedelmesen fizetné meg, napi kötbér összeget köteles fizetni az eladó részére a
teljes vételár kifizetésének napjáig.) Ez utóbbi esetben - kötbér fizetés mellett - abban is megállapodhatnak a
felek, hogy egy idő után, pl. 30 nap késedelem után a nem szerződést szegő fél a szerződéstől – a szerződéses
viszonyok rendezése –, pl. bizonyos vételárrész, amely nem foglaló vagy előleg visszafizetése mellett, egyoldalúan
elállhat.
Ingatlan adásvételi szerződést írásba kell foglalni, ügyvéd vagy közjegyzői ellenjegyzést igényel, a vevő
tulajdonjogának bejegyzéséhez pedig az iratokat be kell nyújtani az illetékes földhivatalba, amely eljárás
díjköteles. A szerződés felbontásáról vagy megszüntetéséről szóló megállapodást szintén írásba kell foglalni.
Különösen ingatlan megvásárlásánál felmerülhet a jelentősebb összeget is felemésztő vagyonszerzési illeték,
mely összeg megfizetése a vevőt terheli, és számításának részleteit az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv.
tartalmazza, mint ahogy felmerülhet adófizetési kötelezettség is az eladó terhére, ennek részleteit szintén külön
jogszabály, az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. tv. tartalmazza. A jogügyletek megkötése előtt érdemes
ezekkel is tisztában lenni.
Dr. Niklai Zoltán
ügyvéd

Kistermelőket várunk a Péteri Piacra
2014. június 6-án indult útjára Péteriben a
kistermelői piac. Az elmúlt években az árusok
cserélődtek, néhányan azóta is kitartóan várják
a vásárlókat péntekenként 14 órától a
Polgármesteri Hivatal előtti ”főtéren”.
Hívjuk ezúton is Péteri kistermelőit a
díjmentes árusításra! Asztalt és padokat előre
bejelentett igény szerint tudunk biztosítani.
Bővebb felvilágosítást Kellner Sebestyén tud
adni a 06 20 232 8254-es telefonszámon.
Hívjuk Önöket, vásárlókat is péntekenként 14-18 óra között a Péteri Piacra! Bízunk benne, hogy kedvező
árakon vásárolhatnak friss árukat újra, s ismét mindenki örömére beindul a piaci forgatag a ”főtéren”.

Hirdetés

Ma kétféle lakáseladó van a piacon:
1. aki kigondol egy árat, amiért neki megéri eladni és hirdetgeti, hátha jön valaki, aki elviszi.
Ez a sikeres lakáseladás ÖNGYILKOSSÁGA. Gondoljon bele, ha drágán árulja, még csak érdeklődő
sem lesz. Viszont mit gondol a vevő, akinek a pénz ott lapul a zsebében? Már több hete látja az Ön
lakását a hirdetőoldalakon… Ilyenkor jön a kérdés a
vevőktől, hogy mi a baja a lakásnak, hogy még nem
vette meg senki? És az alku máris a feléről indul!

VAGY
2. aki valóban komolyan gondolja az eladást, de
fogalma sincs, mennyit ér az ingatlana valójában.
Ebben a helyzetben gyakran előfordul, hogy alul
értékelik az ingatlant és akár napok alatt
eladják. Persze hatalmas, akár több millió forintos
veszteséggel! Ezt biztosan Ön sem szeretné!
Ha ÖN is a második csoportba tartozik, és valóban
szeretné eladni a lakását, akkor ezt semmiképpen ne hagyja ki! Hiszen most ingyenesen mondom
el Önnek a legfontosabb információt a sikeres eladáshoz:
Mennyit is ér valójában a ÖN lakása a mai piacon?!
Ha gyors eladást szeretne jó áron, hívjon és segítek!

Az Ön helyi ingatlanosa:
Béres Tünde ingatlan-tanácsadó
elérhetőség: 06 70 532 0239

Megfelelő munkabírású konyhai kisegítőt keres a 4-es főút Péteri elágazásánál
található Rojcsik étterem!
Érdeklődni lehet a 06 20 918 3349-es telefonszámon Bódis Szilárdnál.

Visszatekintő - Együtt a Mindenki karácsonya rendezvényen!
2016. december 18-án, Advent negyedik vasárnapján
a hagyományokhoz hűen Péteri apraja és nagyja
együtt ünnepelt a Főtéren. Szívet dobogtató volt az
az összefogás, mely közösségünket ismét jellemezte.
Megtekintettük
az
Általános
Iskolások,
a
Hagyományőrző Kör és a Nyugdíjas Klub előadását,
Vághy Péter verset szavalt, a Betlehemből érkezett
lánggal meggyújtottuk az Adventi koszorú ünnepi
gyertyáit.
A
rendezvényre
látogatók
az
Önkormányzat és a támogatók vendégei voltak
forralt borra, halászlére, forró teára, görhönyre és
még sok finomságra. Örömünnep volt ez a nap Péteri
lakossága számára, s kívánjuk, hogy ugyanez az
összefogás és a településünk iránti odaadás és
szeretet jellemezze idén is közösségünket!
Köszönjük az alábbi támogatóknak, hogy felajánlásukkal, munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy együtt
ünnepelhessük meg a szeretet ünnepét:
Balogh Andrea és családja (Haleszi kert közössége): nagyon finom ételekkel és rumos teával készültek
Farkas László: egy nagy láda almát ajánlott fel a gyermekek részére
Gyercán Ferenc és a LioLen Team: két lovat hoztak a gyermekek lovagoltatása céljából
Kovács Róbert: a karácsonyi díszeket ajánlotta fel számunkra
Péteri Borbarát Kör Egyesületnek köszönhetjük az ismét nagyon jól sikerült forralt bort
Péteri Hagyományőrző Egyesület görhönyt sütött a rendezvényre látogatóknak
Péteri Magyar Közösség és Bódis Szilárd idén is megfőzte számunkra a halászlevet
Péteri Nyugdíjas Klub forró teával, forró csokival, mandarinnal és szaloncukorral kínálta a résztvevőket
Péteri Polgárőr Egyesület biztosította a Mindenki Karácsonya rendezvényt
Rab Jánosné és családja ajánlotta fel a település számára a gyönyörű ezüstfenyőt
Rónyai Norbertnek (Péteri Horgásztó) köszönjük a rendezvény hangosítását
Seres Imre és a Csuhás Kürtös több rekesznyi friss kürtöskaláccsal köszöntötte a gyerekeket
Veszteg Miklós édességet biztosított a gyermekek számára

Péteri is csatlakozott a Szabadfogas kezdeményezéshez
HA FÁZOL, VEGYÉL EL EGY KABÁTOT!
HA NEM SZERETNÉD, HOGY MÁSOK FÁZZANAK , TEGYÉL IDE EGYET!
Hangzott a felhívás és láthattuk a Polgármesteri
Hivatal előtt az Adventi házikón január 9-én a kiírást.
A kezdeményezés célja volt, hogy akiknek van
feleslegessé vált kabátja, lehetősége legyen a
leghidegebb hetekben átadni olyannak, akinek az
akkor kapott kabát akár az életet is jelentheti a
kevésbé fűtött lakásban.
Az Önkormányzathoz éppen ezekben a napokban
érkezett egy helyi lakostól több száz darab kabát és
egyéb meleg ruhanemű felajánlás, melyek egy részét
kiakasztottuk a kabátokhoz, a másik részét és az
Evangélikus Egyház ruhanemű adományát a januári
élelmiszertámogatáskor adtuk át az érintetteknek. A kihelyezett kabátokat sokan kiegészítették saját
felajánlásaikkal. Száznál jóval több helyi lakoshoz jutott el ezeken a módokon meleg ruha, amelyet a kabátokat
kihelyező lakosainknak és a támogatóknak ezúton is köszönünk! Ismét tapasztaltuk, hogy településünk
lakossága egy emberként fog össze akkor, ha segíteni kell, melyet a rászorulók nevében hálával köszönünk!

