Péteri Hírlevél
Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja
2017. augusztus
Augusztus 20-án átadjuk a külsőleg megújult Földváry-Boér Elemér Művelődési Házat, a
teljesen megújult könyvtárt és a helytörténeti gyűjteményt
Az Európai Unió és Magyarország Kormánya összesen 183.348.575 forinttal támogatta településünk
közintézményeinek energetikai beruházását. A négy érintett épület közül elsőként 2017. augusztus 20-án
17 órakor a művelődési házat, a könyvtárt és a helytörténeti gyűjteményt adjuk át az Önök szolgálatába.
Az épület a napelemek mellett, a külső nyílászárók cseréjén túl a homlokzati hőszigeteléssel teljesen új külsőt kapott,
és végre a málladozó falak is javításra kerültek. Az egykori kastély visszanyerte eredeti barátságos, világossárga
színét.
És a megújulás folytatódhatott, egy régi álomból lett valóság, hiszen a művelődési ház 2015. évi felújítása után
pályázati úton, a Nemzeti Kulturális Alaptól támogatást nyertünk a könyvtár rossz állapotban lévő bútorainak
kicserélésére. Így kézenfekvő volt, hogy a régóta esedékes könyvtári felújítást, átalakítást önkormányzati forrásból
meg kell valósítani. Éppen ezért a korábbi szolgálati lakást, a helytörténeti gyűjtemény helyiségeit és a könyvtári
szobákat egybenyitottuk, ezzel átjárási lehetőséget biztosítunk a művelődési ház két szárnya között (most már a
könyvtárból is elérhetőek lesznek a vizesblokk helyiségek). A helytörténeti gyűjteményt is rekonstruáltuk, amely
átadás után ismét megtekinthetővé válik az érdeklődők számára.
Ugyanakkor a civil szervezetek vágya is teljesül, hiszen a felsoroltakon túl főzőkonyha áll innentől kezdve a kisebb
és nagyobb méretű települési programok szervezői rendelkezésére.
Kérjük, jöjjön el Ön is, osztozzon örömünkben, tekintse meg Péteri új közösségi tereit, legyen részese a Péteri
Községi Könyvtár és a Helytörténeti Gyűjtemény újjávarázsolt helyiségei felavatásának!

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját
2017. augusztus 20-án 17 órakor a
Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház belső udvarán megrendezésre kerülő
átadási ünnepségünkre,
amelyre nagy örömünkre Gurovits-Földváry-Boér Mária,
a Földváry család ma élő utolsó leszármazottja is elfogadta meghívásunkat!
Ilyen volt... felújítás előtt a Péteri Községi Könyvtár

Impresszum - Péteri Hírlevél Péteri Község Önkormányzatának hivatalos, közéleti, tájékoztató lapja. Ingyenes kiadvány. Kiadó: Péteri Község Önkormányzata
Elérhetőségek: tel/fax: 29/314-070, email: hirlevel@peteri.hu. A kiadásért felel: Petőné Vizi Valéria polgármester. A megjelentetni kívánt írásokat a hirlevel@peteri.hu
email címre várjuk! A beküldött írások, olvasói levelek stilizálásának és (az eredeti mondanivaló meghagyásával történő) rövidítésének a jogát fenntartjuk! Ha
településünket érintő észrevétele van, kérjük, jelezze felénk a peteri@peteri.hu email címen. Kiadványunk a www.peteri.hu honlapon a „Legfrissebb Péteri Hírlevél”
menüpontban is elérhető!
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Négy felújított utat adtunk át a forgalomnak
Községünk a szükségeshez képest sajnos jóval kisebb mértékű önálló bevétellel rendelkezik, ezért saját forrásból nem
tudjuk az utcák burkolatát helyreállítani. Öröm az ürömben, hogy a tavaly nyári esőzésekben erősen megrongálódott
utcák közül négyet június végén részben állami támogatásból, részben önerőből helyre tudtunk állítani.
Az Akácfa utca, az Arany János utca, a Bercsényi utca felső szakasza és a Tölgyfa utca kapott kétszeres
emulziós fedés mellett mart aszfaltos burkolatot, így most már több évre ismét biztonságossá vált a közúti
közlekedés ezekben az utcákban is.
Még az emulziós fedés előtt tapasztaltuk, hogy volt olyan gépjármű, melynek vezetője krosszpályán érezve magát úgy
forgolódott az úton, hogy azt már az elkészülte előtt javítani kellett.
Fokozottan kérjük a gépjárművezetőket, hogy óvatos közlekedéssel a gyalogosan közlekedők mellett vigyázzanak
az új útburkolatra is annak érdekében, hogy sokáig használhassuk a sérülésmentes útfelületet!

Újabb mérföldkőhöz érkezett településünk

Péteri közintézményeinek épületei közül négyben a település történetében először megújuló energiával
termeljük ősztől az áramot! Ahogy korábban hírt adtunk róla, szeptembertől csökkennek községünk
áramellátásának költségei, s ezzel jelentős lépést teszünk környezetünk védelmének érdekében is.
A 183 millió forintos fejlesztést az Európai Unió és Magyarország Kormányának támogatásával valósítjuk meg,
melynek keretében mára már minden érintett intézményünket elláttuk napelem rendszerrel, kicseréltük a külső
nyílászárókat, az iskola, az óvoda, az orvosi rendelő és a művelődési ház födém- és ezek közül az orvosi rendelő és az
iskola részben, a többi érintett intézmény már egészben homlokzatszigeteléssel is el van látva.
Az energetikai fejlesztés 183 millió forintos pályázati támogatásához településünknek nem kellett önerőt biztosítania,
csupán a fentieken túli, de szükségszerű kiadások (pl. ereszcsatorna javítás az iskolán és a művelődési házon) terhelik
költségvetésünket.
A felújított óvodát 2017. augusztus 31-én 16 órakor az óvodai évnyitó keretében,
az iskolát 2017. augusztus 31-én 18 órakor tanévnyitó ünnepséggel összekötve avatjuk fel.
Az átadási ünnepségekre szeretettel meghívjuk Önt és családját, hogy együtt örülhessünk Péteri lendületes
fejlődésének és korosztálytól függetlenül a mindenki számára hasznos beruházásoknak!

30,5 millió forintot nyert Péteri utak aszfaltozására
A Nemzetgazdasági Minisztérium Pest megye célzott fejlesztését szolgáló pályázatára Péteri Község Önkormányzata is
sikeres pályázatot nyújtott be, melynek eredményeképpen aszfaltréteggel lesz ellátva a Szent István utca, illetve
megújul a Zöldfa utca, az Árpád utca és a Mátyás utca Tölgyfa utca és Petőfi Sándor utca közötti szakasza! A
Nemzetgazdasági Minisztérium a kivitelezési költségek 95%-át, 30.505.763,- forintot biztosít Péteri belterületi útjainak
fejlesztésére!
Tekintettel arra, hogy a szilárd burkolatú út megépítését követően utólagos rákötések csatlakoztatása céljából - a
pályázatban foglalt feltételek szerint – a szilárd burkolatú utat 5 évig felbontani nem lehet, ezért a Szent István utcában
jelenleg folyik a közmű rácsatlakozási szándékok igényfelmérése. A kivitelezési munkákat csak a közmű csatlakozási
kiállások elkészülte után, legkésőbb 2018 tavaszán tudjuk megkezdeni. A másik három utca esetében folynak az
előkészületi munkák annak érdekében, hogy még idén megtörténhessen az új aszfaltréteg kialakítása.
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Óvodánk fejlesztését is támogatták
A Pest Megyei Közgyűlés döntése alapján az Európai Unió Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Programja
keretében az Aprók Háza Óvoda fejlesztésére 22.904.274,- forint támogatást nyertünk! A pályázatban több kisebb
infrastrukturális fejlesztés és tárgyi eszköz beszerzés szerepel, azonban a kérelem benyújtása óta (2016. május 6.) eltelt
időszak alatti jogszabályi változások és a korábbiaknál magasabb mértékben növekvő tendenciát mutató
gyermeklétszám szükségessé teszi a pályázat pontos tartalmának újragondolását. A fejlesztési költségek 100%-át fedezi
a támogatási összeg, ami azt jelenti, hogy községünknek nem kell önerőt biztosítania a majd 23 millió forintot érő
fejlesztéshez!

Új vezető az óvoda élén
Rab Jánosné Marika 5 éves óvodavezetői kinevezése 2017. augusztus 5-én lejárt. Péteri óvodás gyermekei és szülei,
továbbá az óvoda és a Polgármesteri Hivatal dolgozói és a Képviselő-testület nevében tisztelettel köszönjük az
Aprók Háza Óvodában végzett tevékenységét, a gyermek számára nyújtott szeretetét, és precíz, odaadó
munkáját.
A vezetői feladatok ellátására a Képviselő-testület pályázatot írt ki. A pályázati felhívásra egy jelentkező szakmai
pályáját bemutató önéletrajz érkezett, amelyet a jogszabálynak megfelelően több bizottság is véleményezett. Ezen
állásfoglalások alapján a Képviselő-testület egyhangúlag támogatta Bakos Tünde Anna pályázatát.
Tünde mindig is az óvónői pályán dolgozott, 36 éves szakmai és 18 éves óvodavezetői tapasztalattal rendelkezik.
Többek között kiemelt céljai Péteriben a gyermekek sokoldalú, harmonikus fejlődésének elősegítése, a gyermeki
személyiség kibontakoztatásának segítése, az életkori sajátosságok és az eltérő fejlődési ütem figyelembevételével. A
gyermekek testi, értelmi és szociális érettségének célirányos fejlesztésével a zökkenőmentes iskolakezdés biztosítása.
Tünde pályázati anyagában jól látszik a partner- és a gyermekközpontú működtetés szemlélete.
Óvodavezető asszony munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Aprók Háza Óvoda hírei
Lassan elbúcsúzunk a nyártól, és megkezdjük a 2017/2018-as nevelési évet. Óvodánk megújulva várja a gyermekeket
szeptembertől.
Augusztus 21-én, hétfőn 17 órakor a leendő óvodások szüleinek Szülői értekezletet tartunk.
Augusztus 31-én, csütörtökön nevelés nélküli munkanap lesz az óvodában.
Óvodánk felújítási munkálatainak ünnepélyes átadása augusztus 31-én, csütörtökön 16 órakor lesz.
Az ünnepélyes átadó után összevont, majd csoportos szülői értekezletet tartunk.
Minden kedves szülőt szeretettel meghívunk és várunk.
Bakos Tünde intézményvezető
Volentér Miklósné intézményvezető-helyettes

Pittner Dénes Általános Iskola és Művészeti Iskola hírei
Tájékoztatjuk Péteri lakosságát, hogy az iskolaátadással egybekötött tanévnyitó ünnepélyünket 2017. augusztus 31.
napján (csütörtökön) 18 órakor tartjuk az iskola udvarán.
Emlékeztetjük a javító vizsgára kötelezetteket, hogy 2017. augusztus 24-én 9 órakor várjuk őket szeretettel.
Bizonyítványukat feltétlenül hozzák magukkal.
Első tanítási nap 2017. szeptember 1. péntek. Ezen a napon 4 osztályfőnöki órát tartunk. Felhívjuk szíves
figyelmüket, hogy az első tanítási napon csak azoknak tudjuk biztosítani az étkezést és a délutáni napközis felügyeletet,
akik ezt előre igényelték.
Az év végén jelzett igény nem elegendő a napközibe és művészeti tanszakra való beiratkozáshoz, kérjük, hogy
augusztus 23-án 8 órától 16 óráig vagy augusztus 24-én 8 órától 18 óráig fáradjanak be intézményünkbe és
töltsék ki a beiratkozáshoz szükséges nyomtatványokat.
Az étkezési igényekkel kapcsolatban Péteri Község Önkormányzatától fognak levelet kapni, kérjük, hogy az abban
található igénybejelentést legkésőbb augusztus 25-ig e-mailben (penzugy@peteri.hu) vagy személyesen ügyfélfogadási
időben juttassák vissza a Polgármesteri Hivatalba.
A gyermekek az első tanítási napon kapják meg tankönyveiket, melyekért a kormány rendelkezéseinek köszönhetően
az idén senkinek nem kell fizetnie iskolánkban. A szükséges további tanszerek listájáról az iskola facebook oldaláról
tájékozódhatnak.
További kellemes pihenést kívánunk mindenkinek!
Barna-Pőtz Matild Mária igazgató
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Péteri Evangélikus Egyházközség hírei
Szeretettel hívunk mindenkit
augusztus 27-én vasárnap 10 órától a templomszentelés ünnepén egy Közösségi napra és szeretetvendégségre a
Péteri evangélikus templomba!
Hallható lesz a Continuo kamarazenekar zongora, fuvola, hegedű, oboa, gordonka, ének Olgyay Katalin vezetésével.
Megtekinthető Pásztor Piroska festő és kézműves alkotásai és a Megújulás Ma rajzpályázat képei
„Csak Istenben nyugszik meg a lelkem, ő a szabadítóm! Csak ő az én erős Kősziklám, szabadítóm! Erős váram ő
nekem.” Zsoltárok könyve 62
Állandó alkalmak:
- Bibliakör szerdánként 18 órától a parókián. Egy kötetlen, beszélgetős alkalmon keressük együtt a bennünk lévő
kérdésekre Isten válaszát.
- Kreatív varrókör csütörtök délutánonként 14 órától, és vele párhuzamosan gyerek kreatív sarok - igény szerint.
Várjuk azokat a varró és kreatív asszonyokat, akik szívesen alkotnak és megosztják tudásukat!
- Cserkészet péntekenként 16 órától a Kastélykertben. Időnként túrázunk a környéken. Sok mindent tanulunk.
Például, hogy egymást elfogadva, erősítve tudunk együtt haladni, és megéljük, mikor az erősebb segíti a gyengét.
- Közös Hang a hó első vasárnapján 16 órától. Várunk egy szabad légkörű családos alkalomra, közös énekléssel!
- Zenés Istentisztelet a hó utolsó vasárnapján 10 óra. Helyi zenész tehetségeket várunk bemutatkozásra. „ jó hálát
adni az ÚRnak, és zengeni neved dicséretét… tízhúrú hangszeren és lanton, zengő hárfán!” 92 Zsoltár Legközelebbi
alkalmunk szeptember 24.
- Látogatás kedd délutánonként. Ha valaki szívesen veszi, lelki beszélgetésre vágyik, meglátogatom.
Egyéb egyházi ügyekkel kapcsolatban külön szórólapot küldünk!

Erős vár a mi Istenünk!
Óvári Péter lelkész
20/8242058

Péteri Hagyományőrző Kör felhívása – Görhöny fesztivál

PÉTERI GÖRHÖNY FESZTIVÁL

Mutasd meg, mit lehet kihozni a krumpliból!!!

2017.OKTÓBER 7. Péteri, Kastélykert

Hagyományőrző Egyesületünk
szeretettel meghív minden kedves érdeklődőt Péteri község
első Görhöny Fesztiváljára, mely terveink szerint évente ismét megrendezésre kerül,
megőrizve gasztronómiai hagyományainkat.

Várjuk a határon innen és határon túlról civil szervezetek, családok, baráti, és egyéb közösségek 2-4 fős
csapatainak jelentkezését. Nevezési díj: 3.000.-Ft./csapat
ÉRTÉKES DÍJAK, AZ ESŐ HELYEZETT VÁNDORSERLEGET VIHET HAZA!
Gyerekeknek szabadtéri játékok, este zene, tánc, mulatság.
Nevezéseket az alábbi telefonszámon fogadunk : 06-20-232-8254, 06-30-523-7044
Illetve az egyesület e-mail címén: peterihagyomanyorzoegyesulet@freemail.hu

Szelektív hulladékgyűjtés időpontjai
sárga zsákos
szeptember
11, 25 hétfő

zöld zsákos
szeptember
26 kedd
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FIGYELEM ! Vasúti-közúti kereszteződés lezárása
Az elmúlt hetekben több alkalommal lehettünk tanúi a Hosszúberek-Péteri vasúti megálló mellett található vasúti
átjáró üzemképtelenségének, ahol ezért balesetveszélyes helyzetek alakultak ki. Nagy örömünkre a Magyar
Államvasutak Zrt. felújítja jelen szintbeli vasúti-közúti kereszteződést.
A felújítási munkák ideje alatt a vasúti pálya teljes szerkezetének cseréjére kerül sor, ezt követően a MÁV Zrt. területét
érintő útburkolat helyreállítása, aszfaltozás történik, a második és harmadik ütemben vágányszabályozás és
utószabályozás zajlik. A felújítási munkák technológiai igénye miatt a kivitelezés során teljes útpályazárás
történik, a közúti forgalom terelőúton halad.
A közút lezárásának időpontja:

2017.09.08-án 19:00 órától - 2017.09.12-én 4:00 óráig
2017.09.25-én 20:00 órától - 2017.09.26-án 5:00 óráig
2017.10.12-én 20:00 órától- 2017.10.13-án 5:00 óráig
Javasoljuk, hogy a fenti időtartamok alatt Monor és Gyömrő felé kerüljenek a Hosszúberek felőli út (31112)
használata helyett! Az érintett útszakaszt a MÁV Zrt. megfelelően kitáblázza majd, kérjük ezekre legyenek
figyelemmel!

Kéményseprés
A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Gazdasági Ellátó
Központ, mint kéményseprő-ipari szerv tájékoztatása szerint a 2015. évi
CCXI. törvényben és a kéményseprő-ipari tevékenység ellátásának szakmai
szabályairól szóló 21/2016. (VI. 9.) BM rendeletben meghatározott közfeladat
elvégzése érdekében Péteriben a sormunka elvégzésének tervezett ideje
2017. 10. 01. és 10. 31. közötti időszakra esik.
A lakossági sormunka ingyenes. A kéményseprő 15 nappal a sormunka
előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a megadott időpontban nem találja
otthon a kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát
a kéményseprő a második időpontban sem tudja elvégezni, akkor a
kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot,
amikor elvégezhető a sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban
elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken,
vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a Katasztrófavédelem kéményseprőinek!
A díjmentes sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás
ellenőrzését és az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék
paramétereinek ellenőrzését, illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését
is. A sormunkába nem tartozó munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni
kell.
Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat
elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00-14.00-óráig érhető el. További információkat talál a
http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/ weboldalon.
Ki végzi a sormunkán felüli, kémény használatbavételével, műszaki felülvizsgálatával kapcsolatos
tevékenységet?
Amennyiben az épület a kéményseprő-ipari (Katasztrófavédelmi) szerv által ellátott település területén van,
természetes személy, vagy társasház, lakószövetkezet esetén a BM OKF GEK, ezen kívüli ingatlanok esetén olyan
kéményseprő-ipari szolgáltató, aki a katasztrófavédelem nyilvántartásában szerepel.
A kéményseprő-ipari szolgáltatók országosan összesített listája megtalálható a BM OKF honlapján.
Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ a
www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon elérhető.
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A Péteri Postafiók felhívása
Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy levélszekrényt, vagy azt helyettesítő levelek tárolására alkalmas eszközt minden
ingatlanhoz szereljenek fel! A levélpostai küldemények kézbesítése csak abban az esetben lehetséges, amennyiben
minden címen megfelelő és a postás által is jól elérhető tároló eszköz áll a címzett rendelkezésére.
Több levélszekrény esetében is felmerült problémaként, hogy darazsak költöztek bele, és sok esetben megtámadták a
kézbesítőket! Kérjük, hogy gondoskodjanak a postaládák darázsmentesítéséről!
Továbbra is problémát okoz több ingatlan előtt, hogy a járdára ráhajló gallyak, benyúló bokrok megnehezítik a
közlekedést, ezért kérjük az ingatlantulajdonosokat, hogy nyessék meg a járdán közlekedési problémát okozó fákat,
cserjéket.

Jogi tanácsadó - Az élettársi kapcsolat I.
Két olyan, házasságkötés nélkül közös háztartásban, érzelmi és gazdasági közösségben (életközösségben) együtt élő
személy akkor élettárs egymással, ha közülük egyiknek sem áll fenn mással házassági életközössége, bejegyzett élettársi
életközössége vagy élettársi kapcsolata, és akik nem állnak egymással egyenesági rokonságban vagy testvéri
kapcsolatban. Az élettársi kapcsolat az életközösség létesítésével jön létre, és megszűnik, ha az élettársak egymással
házasságot kötnek, bejegyzett élettársi kapcsolatot létesítenek vagy az életközösségük véget ér.
Az élettársak egymás közötti vagyoni viszonyaikat az élettársi együttélés idejére szerződéssel rendezhetik. A szerződés
akkor érvényes, ha közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták. E szerződés harmadik
személyekkel szemben akkor hatályos, ha a szerződést az élettársi vagyonjogi szerződések nyilvántartásába bevezették,
vagy ha az élettársak bizonyítják, hogy a harmadik személy a szerződés fennállásáról és annak tartalmáról tudott vagy
tudnia kellett. Ha élettársi vagyonjogi szerződés eltérően nem rendelkezik, az élettársak az együttélés alatt önálló
vagyonszerzők.
Fontos tudni, hogy a háztartásban, a gyermeknevelésben, valamint a másik élettárs vállalkozásában végzett munka a
szerzésben való közreműködésnek minősül!
Az élettársak az élettársi jogviszony létrejöttekor vagy annak fennállása alatt a közösen használt lakás további
használatát az életközösség megszűnése esetére előzetesen szerződéssel rendezhetik. A szerződés akkor érvényes, ha
közokiratba vagy ügyvéd által ellenjegyzett magánokiratba foglalták.
Az életközösség megszűnése esetén volt élettársától tartást követelhet az, aki magát önhibáján kívül nem képes
eltartani. További feltétel még, hogy
a) az életközösség legalább egy évig fennálljon, és
b) az élettársak kapcsolatából gyermeknek kell születni.
Lényeges körülmény, hogy ha a volt élettárs a tartásra az életközösség megszűnését követő egy év eltelte után válik
rászorulttá, tartást csak különös méltánylást érdemlő esetben követelhet, de ez esetben is a jogosultság a különélő
házastárssal és a volt házastárssal egy sorban illeti meg.
Nem jogosult az élettárs tartásra (érdemtelenség), ha
a) súlyosan kifogásolható az életvitele, illetve magatartása alapvetően járult hozzá az élettársi kapcsolat megszűnéséhez,
vagy
b) ha az életközösség megszűnését követően a volt élettársának, vagy vele együtt élő hozzátartozójának érdekeit
durván sértő magatartást tanúsított.
Az érdemtelenség elbírálásánál figyelembe kell venni az arra hivatkozó volt élettárs magatartását is.
A tartás megítélését kizárja, ha a kötelezett ezáltal saját szükséges tartását vagy gyermekének tartását veszélyeztetné, és
megszűnik akkor is, ha az arra jogosult újabb élettársi kapcsolatot létesít vagy házasságot köt.
Dr. Niklai Zoltán
ügyvéd

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!

