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2019. augusztus
Elkészült! Átadjuk Péteri új óvodáját

Szeretettel hívjuk és várjuk településünk apraját és
nagyját Péteri új óvodájának az átadására
2019. augusztus 31-én 16 órakor
a Napsugár köz 1-be!
Az új óvoda átadóján köszöntőt mond Szabó István Pest Megye Közgyűlésének elnöke és
Petőné Vizi Valéria polgármester
Az óvodások műsorát követően mindenkinek lehetősége lesz az új óvoda megtekintésére. A
gyermekek otthon érezhetik magukat és kipróbálhatják az új játszóeszközöket. A Zabhegyező
Gyerekanimátorok Egyesületének animátorai játékos feladatokkal és meglepetésekkel várják őket.
Kérjük, osztozzon Ön is örömünkben még akkor is, ha nincs ovis korú gyermek a családban és
tekintse meg településünk első óvodai funkciók ellátására készült épületét és környezetét!
Péteriben is lesz bölcsőde
Több évtizedes hiányt pótolva várhatóan 2020 szeptemberétől Péteriben is lesz bölcsőde! Évente 25-30 fő
kisgyermek születik Péteri illetőséggel településünkön, így régóta jogos és megalapozott az igény a legkisebbek
nappali ellátásának, a bölcsődei szolgáltatásnak a létrehozására. A képviselő-testület többfajta elképzelést is
felvázolt a kérés megoldására, azonban mindezidáig az Önkormányzatnak nem állt rendelkezésére ingatlan és az
ehhez kapcsolódó infrastrukturális forrás a bölcsődei ellátási forma kialakításához.
A 2017-ben energetikailag korszerűsített, s szeptembertől megüresedő óvoda épületének további hasznos
működtetése céljából adottá vált a belső tér átstrukturálásával a bölcsőde kialakítása (teljesen más szabványok és
jogszabályok vonatkoznak egy óvoda és egy bölcsőde létrehozására). E célból 2018. év második felében pályázati
kérelmet nyújtottunk be Pest megye célzott pénzügyi támogatása kompenzációs keretének kiírására. Ezúton is
köszönjük Tarrné Péter Nikolett péteri lakosnak, hogy bölcsődei szakmai tapasztalatával nagyon sok segítséget
nyújtott a belső terek elrendezésének és a használati eszközök, játékok beszerzésének tervezésében!
A 3 csoportszobás, 36 főt befogadó bölcsőde kialakítására a kiviteli tervek már rendelkezésünkre állnak, a
képviselő-testület július 31-én döntött az előzetes közbeszerzési eljárás megindításáról. Bízunk benne, hogy a
támogatási szerződés aláírását követően már ősszel megkezdhetők az átalakítási munkák.
Ismét nagyot lépünk előre településünk fejlődésében Péteri elmúlt évtizedének harmadik legnagyobb
beruházásával! Köszönjük a Pest Megyei Önkormányzat és a Magyar Kormány 100 millió forint támogatását, s
köszönjük a Polgármesteri Hivatal munkatársainak a pályázat összeállításában és innentől már a megvalósításban
nyújtott segítségét!
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
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!

Régen várt fejlesztések valósulnak meg a Magyar Falu Program keretében is
A tavasz folyamán több támogatási kérelmet nyújtott be az Önkormányzat a Magyar Falu Program pályázatára.
Örömmel vettük a hírt, hogy a Művelődési Ház tánctermének és színháztermének klimatizálására, a rossz
állapotban lévő tetőrész felújítására, hiánypótló használati eszközök beszerzésére és egy fő
közművelődési szakember egy éves foglalkoztatására, illetve a varrókör eszközeinek fejlesztésére
22.795.126,- forint támogatást nyertünk!
Belügyminisztériumi, európai uniós és önkormányzati forrásból az orvosi rendelőt 2017-ben teljeskörűen
felújítottuk és kibővítettük, mégis volt olyan beruházási elem, illetve orvosi és védőnői eszközök, amelyekre
ezekből a forrásokból már nem tudtunk áldozni, így a Magyar Falu Program pályázati felhívásaira a rendelővel
kapcsolatban két támogatási kérelmet nyújtottunk be. Örömteli számunkra, hogy mindkét pályázatot támogatásra
javasolták, így összesen 4.195.351,- Ft támogatást nyertünk az orvosi rendelő és a védőnői váró
klimatizálására, illetve védőnői és orvosi eszközök, bútorok beszerzésére!
A pályázatok megvalósításához településünknek nem kell saját forrást biztosítania!
A Képviselő-testület fejlesztési tervéhez illeszkedve útfelújításra, óvodai játszóeszközök további
beszerzésére, járdaépítések anyagtámogatására, zöldterületi fenntartás eszközeinek bővítésére és a
polgármesteri hivatal felújítására újabb pályázati kiírások jelentek meg, melyre a támogatási kérelmek
benyújtási határideje augusztus végén és szeptember elején van. S bár tudjuk és érezzük, hogy az ovi és a
bölcsi beruházások mellett most szinte erőn felüli leterheltséget jelent mind a Képviselő-testület, mind a
Polgármesteri Hivatal munkatársai számára szeptember közepéig az öt új pályázat megírása és összeállítása, mégis
úgy gondoljuk, hogy fontos és elengedhetetlen településünknek ezen fejlesztési források megszerzése is. Ezúton is
köszönjük munkatársainknak, hogy a hivatali feladataikon túl ők is mindent megtesznek Péteri lehetőségeinek
megteremtése érdekében!
Petőné Vizi Valéria polgármester
Péteri Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Közmeghallgatás lesz
Péteri Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt a 2011. évi
CLXXXIX. tv. 54. §-a értelmében tartandó közmeghallgatásra.
A közmeghallgatás helye: Földváry-Boér Elemér Művelődési Ház
(2209 Péteri, Földváry-Boér park 1.)
A közmeghallgatás ideje: 2019. szeptember 26. (csütörtök) 18.00 óra
A közmeghallgatáson a Képviselő-testület beszámol a 2019. évi munkájáról
és a további terveiről. A közmeghallgatás keretében is jelezhetik közérdekű
észrevételeiket és javaslataikat a Képviselő-testület felé.
Jöjjön el Ön is, minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Beszámoló a Képviselő-testület elmúlt 3 éves munkájáról
2016. március 6-án időközi választás során kaptunk felhatalmazást Péteri lakosságától arra, hogy kitűzött céljainkat
megvalósítva törekedjünk közösségünk és környezetünk fejlesztésére. Önkormányzati ciklusunk 2019. október 13án véget ér. Ahogy 2016-ban ígértük hitelesen, emberközeli vezetéssel, tisztelettel, felelősséggel és őszinteséggel
dolgoztunk az elmúlt években egy célért: Péteriért, az otthonunkért!
A korábbi évek Hírleveleiben évről évre bemutattuk, hogy milyen fejlesztéseket hajtottunk végre településünkön,
mik azok az eredmények, melyeket Önökkel közösen értünk el 2016-tól Péteriben.
Képviselő testületünk minden pályázati lehetőséget megragadott az egyes pályázati kiírások rövid határidejének
ellenére is. Több esetben szinte erőnkön felül teljesítettünk. Bőven akadtak olyan hónapjaink, amikor
jelentőségteljes beruházások közepette egy előző lezárására, s közben már egy újabb projekt pályázati előkészítésre
kellett koncentrálni. Projektirodák, műszaki osztályok, pályázatíró cégek mellőzésével pályázatok sokaságát adtuk
be, amelyben a testületi feladatok mellett a polgármesteri hivatal nyolc fős kollektívája aktív segítségünkre volt.
Hivatali munkatársaink a napi szintű feladataik közepette vitték, viszik a projektmenedzseri munkákat. Büszkék
vagyunk településünkre, hiszen nagyobb községek, városok nem tudnak ilyen eredményeket felmutatni, mint amit
Péteri az elmúlt 3 évben!
A 2016-ban a választási programfüzetünkben tett ígéretünknek megfelelően kérjük, tekintsék át Önök is az elmúlt
három év munkájának eredményét:
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Településfejlesztés
- A Bereki utcában és a Zöldfa utcában egy oldalon és a
Sportpályánál gyalogjárdát építettünk.
- Biztonságos parkolókat alakítottunk ki a leendő
bölcsőde épülete mögött a József Attila utcában.
- Helyreállítottuk és kiépítettük
csapadékvíz-elvezető hálózatát.

Péteri

belterületi

- 8 km belterületi utat és a Haleszi kertben 800 m utat
újítottunk fel.
- Hamarosan átadjuk Péteri új óvodáját 1000 nm2 -es
alapterülettel, 4 csoportszobával, melyben 100-120 fő
gyermek nevelésére lesz lehetőségünk.
- A település jóléti, igazgatási vagy gazdasági fejlesztését
szolgáló ingatlanokat vásároltunk, melyek a település
hosszútávú fejlesztése szempontjából elengedhetetlenek.
- Megkezdtük
a
Helyi
Építési
Szabályzat
felülvizsgálatát és a településrendezési eszközök
módosítását, melynek keretében lehetőségünk lesz
gazdasági területek kialakítására.
- Átadásra került Hosszúberek-Péteri vasúti megállóhelyen
az új, térfigyelő kamerarendszerrel őrzött P+R parkoló.
Egészségügyi-kulturális terület
- Energetikailag korszerűsítettük, felújítottuk
kibővítettük az orvosi rendelő épületét.

és

- A lakosság naprakész tájékoztatása érdekében
rendszeressé tettük a Péteri Hírlevél kiadását,
üzemeltetjük a község honlapját, s több alkalommal
adtunk hírt Péteriről körzeti és országos televízió
csatornákon keresztül.
- Energetikai beruházás keretében új nyílászárókkal,
födém és homlokzati szigeteléssel, és napelemekkel
láttuk el az iskolai épület régi szárnyát, a művelődési
házat, az óvodát és az orvosi rendelőt.
- Uniós támogatás segítségével felújítottuk a Polgármesteri
Hivatal informatikai eszközállományát.
- Kiadtuk az Értékeink képekben című, községünk 16 évét
képekben feldolgozó kiadványát.
Közös felelősségvállalás
- Felülvizsgáltuk és pályázati rendszerben támogattuk a
helyi civil szervezeteket.
- A gyermekek álmait figyelembe véve a település
mindkét
játszóterét
felújítottuk
a
hatályos
szabványoknak megfelelő biztonságos játszóeszközökkel.
- Folytatva
korábbi
jó együttműködésünket az
Élelmiszerbankkal és helyi vállalkozókkal, több
alkalommal élelmiszer támogatásban részesültek
rászoruló lakóink.
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- Helyreállítottuk az egykori Kastélyépület másik
szárnyát, s ennek keretében bővítettük, új bútorokat
vásároltunk és méltó körülményt teremtettünk a
könyvtárnak és a helytörténeti gyűjteménynek
(melybe idén új kiállítási installációt vásárolunk). A civil
szervezetek számára a felújított szárnyban egy közepes
méretű konyha is helyet kapott.
- Nyitottá tettük, élettel töltöttük meg a Művelődési Házat.
- Jobb feltételekkel kötöttünk szerződést a szelektív
hulladékgyűjtésre, s a lomtalanításra.
- Több millió forint értékű támogatást kaptunk szociális
célú tűzifa vásárlására, mellyel a rászorultakat
támogattuk.
Folyamatban lévő fejlesztéseink
Az alábbi projektekhez már sikerült megszerezni a
szükséges forrásokat és kivitelezésük előrehaladott
állapotban van, hamarosan megvalósítjuk, illetve a 2020.
évben tervezzük megépítésüket:
- Péteri első bölcsődéjét alakítjuk ki az eddig óvodaként
funkcionáló ingatlan épületében.
- A Művelődési Ház rossz állapotban lévő tetőrészét
felújítjuk, klimatizáljuk a színháztermet és a
tánctermet, illetve új eszközöket, háztartási gépeket
vásárolunk a komfortosabb rendezvény lebonyolítások
érdekében.
- LEADER forrásból 10 új buszvárót telepítünk Péteri
belterületén.
- Új eszközökkel és bútorokkal látjuk el az orvosi és a
védőnői szolgálatot és klimatizáljuk ezen
helyiségeket.
- Új lámpatesteket szerelünk fel a jobb közterületi
megvilágítás érdekében.
A 2016-ban tett településfejlesztési ígéreteink 80%-át Pogácsás Tibor országgyűlési képviselőnk, illetve a
megyei közgyűlés és számos uniós és hazai hivatal támogatásával megvalósítottuk. Sőt ezen felül is
jelentőségteljes beruházási forrásokat tudtunk településünk úthálózatába, közintézményeibe, vízelvezető
csatornarendszerébe, a játszóterekre, P+R parkolóra fordítani. A pályázatok adta lehetőségeket maximálisan
kihasználva több mint 1 milliárd forint értékű fejlesztési forrással gazdagítottuk Péterit! Ahogy említettük,
büszkén fejezzük be rövid, de annál hatékonyabb és munkásabb ciklusunkat, hiszen 2016-2019 között közös
erőfeszítéssel, településünkön eddig nem látott mennyiségű és minőségű fejlesztést tudtunk
megvalósítani Péteriért, az Otthonunkért!
Köszönjük a számunkra 2016 március 6-án megszavazott bizalmat, mellyel lehetőséget kaptunk céljaink
megvalósítására!
Köszönjük közművelődési munkatársaink, partnereink, támogatóink és segítőink, civil szervezeteink munkáját!
Köszönjük a helyi vállalkozók együttműködését és minőségi munkáját! Köszönjük a Polgármesteri Hivatal
munkatársainak és a Településüzemeltetés kollektívájának, hogy aktívan és produktívan vettek részt a projektek
megvalósításában! Köszönjük lakosaink beruházások alatti türelmét, a bíztatásokat és az elismerő szavakat és
természetesen az építő jellegű, nem bántó kritikákat!
Petőné Vizi Valéria polgármester
Faltuszné Szabó Nikoletta alpolgármester
Bódi Szilárd, Leé Robby, Szigeti Zsolt, Varga Józsefné, Varga Zsolt képviselők
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Repülők Péteri felett
Ahogy a Péteri Hírlevél előző számában olvashatták, Gyömrő, Monor, Péteri, Üllő és
Vecsés polgármesterei levélben fordultak Dr. Palkovics László innovációs és technológiai
miniszterhez annak érdekében, hogy a Légiközlekedési és Repülőgépipari Tanács
döntéseiben a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérről délkeleti irányban felszálló
repülőgépek okozta jelentős zajhatásban érintett települések is részt vegyenek. Sajnos
választ nem kaptunk még a kérésünkre, s augusztus elsején Miniszter úr Tarlós István
főpolgármesterrel ismét sajtótájékoztatón jelentette be, hogy a Budapesttől délkeleti
irányban elhelyezkedő települések kárára új felszállási eljárásokat vezetnek be. Ahogy egy évvel ezelőtt, Péteri és a
környező települések a mostani eljárásrendi módosítások kidolgozása során sem kerültek bevonásra, úgy most
sem. Az érintett települések polgármesterei nehezményezik, hogy egyeztetések nélkül olyan döntések születhetnek
meg, melyek az általuk képviselt lakosok zajterhelésének növekedésével járnak. Éppen ezért Gyömrő, Monor,
Üllő és Vecsés polgármestereivel közösen levélben kértük Dr. Palkovics László miniszter urat, hogy a
délkeleti irányú felszállások által érintett települések lakóit negatívan érintő intézkedéseit vonja vissza és
kezdje meg az egyeztetéseket a kérdéses ügyben a fővárossal egyenértékű állampolgárok képviseletét
ellátó, a repülőgépek délkeleti irányú felszállásában érintett helységek polgármestereivel is.
A Közlekedéstudományi Intézet a tavasz folyamán megkezdte állandó és mobil zajmérő eszközök telepítését. Az
Önkormányzat a hiteles zajtérképezés érdekében kérte a Közlekedéstudományi Intézetet, hogy községünkben is
telepítsen állandó és mobil zajmérő eszközöket, illetve hasonlóan budapesti kerületekhez, kértük mi is, hogy a
lakosságnak is biztosítsanak zajmérő eszközöket a repülőgépek okozta zajhatás hiteles visszajelzése érdekében.
Július hónapban megtörtént a Budapest Airport zajmérése a Madách utcában. Köszönjük Németh Tibornak és
családjának, hogy lehetőséget biztosítottak a mobil zajmérő állomás több hétig történő elhelyezésére. A zajmérés
eredményei még nem állnak rendelkezésünkre, de tárgyalásokat folytatunk a Budapest Airport Zrt. által ígért
második, Haleszi kerti felmérésről is.
Petőné Vizi Valéria
polgármester

Érdekegyeztetés az elfogadható vasúti szolgáltatásért
Ahogy a Péteri Hírlevél júniusi számában részletesen kifejtettük, Péteri Község Önkormányzata nem értett egyet a
2019. május 27-én a 100a vonalon bevezetett új MÁV menetrenddel. Ezt több fórumon is kifejeztük a
menetrendért felelős döntéshozók részére. Kerékgyártó József, a MÁV Zrt. vezérigazgatója 2019. június 21-én kelt
levelében kifejtette, hogy az új menetrend bevezetése utáni első két hétben a menetrendszerűség sajnos romlott,
melynek oka a tapasztalataik szerint nem az új menetrendben, hanem a rossz állapotú infrastruktúrán sajnálatosan
bekövetkező zavarokban keresendő. A módosítást követően folyamatos menetrendszerűségi és technológiai
vizsgálatokat végeznek a műszaki meghibásodások csökkentése és a menetrendszerű közlekedés javítása
érdekében. Vezérigazgató úr levelében kifejtette, hogy a vizsgálatok eredményei alapján 2019. június 30-ig a MÁV
Zrt. és a VPE Kft. közreműködésével a nagyobb zavartatások kezelésére eljárásrend kerül kidolgozásra, illetve
felülvizsgálatra kerülnek a csatlakozásokra és a vonatok közlekedési sorrendjére vonatkozó szabályozások is.
Lakosaink visszajelzései szerint azonban sajnos a menetrendszerűség legtöbbször nem valósul meg, s a kérésünk
ellenére sem állnak meg a személyvonat késése esetén a zónázó vonatok Hosszúberek-Péteri megállóhelyen.
A menetrendszerűség meg nem tartása okozta problémák mellett számos olyan észrevétel merült fel lakosaink
részéről, amelyeket jogosan várnak el egy kifizetett szolgáltatás igénybevételekor (tisztaság, megfelelő
utastájékoztatás, zsúfoltságmentes szerelvények stb.), ezért Gomba, Péteri, Monor, Vecsés, Üllő települések
vezetői közös egyeztetésre hívták Kerékgyártó József vezérigazgató urat.
A közös egyeztetésen túl a péteri utasok által sajnálatos módon megtapasztalt vonatkimaradások, késések és a
zónázó vonatok rugalmas közlekedtetésének elmaradása miatt Petőné Vizi Valéria polgármester ismét a területért
felelős szakminisztériumhoz fordul segítséget várva a vasúti közlekedési lehetőségek normalizálódása érdekében.
Kérjük, hogy amennyiben továbbra is problémát tapasztalnak a MÁV Zrt. szolgáltatásiban, azt pontos időpont és
helyzet leírásával jelezzék számunkra a peteri@peteri.hu mail címen! Köszönjük együttműködésüket!
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Helyi önkormányzati választások
A köztársasági elnök 2019. október 13. napjára, vasárnapra tűzte ki a helyi
önkormányzati általános választásokat. Az alábbiakban szeretnénk néhány
fontosabb tudnivalót ismertetni a Tisztelt Választópolgárokkal, érdeklődőkkel.
A 2019. október 13. napjára kitűzött választáson Péteriben hat képviselő, és egy
polgármester megválasztására kerül sor a megyei önkormányzati képviselők
választása mellett.
Választási értesítők: Azt a választópolgárt, aki 2019. augusztus 7-én a szavazóköri névjegyzékben szerepel, a
Nemzeti Választási Iroda értesítő megküldésével tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételéről. Az értesítőt a
választópolgár értesítési címére, ennek hiányában lakcímére 2019. augusztus 23-ig kell megküldeni.
Átjelentkezés: Az önkormányzati választásokon a választópolgárok a lakóhelyük szerinti településen
szavazhatnak. Az, aki lakóhelye mellett – legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentett – tartózkodási hellyel is
rendelkezik, választhat, hogy a lakóhelye vagy a tartózkodási helye szerinti település vezetőit szeretné
megválasztani. Aki a tartózkodási helyén kíván szavazni, átjelentkezési kérelmet nyújthat be. Az átjelentkezés
feltétele, hogy a tartózkodási helyét legkésőbb 2019. június 26-ig bejelentette, és a tartózkodási hely érvényessége
legalább 2019. október 13-ig tart. Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. október 9-én 16.00
óráig kell megérkeznie a helyi választási irodához. A szavazóköri névjegyzékkel kapcsolatos kérelmeket
(átjelentkezés, mozgóurna igénylés) 2019. augusztus 8-tól lehet benyújtani.
Külképviseleti szavazásra nincs lehetőség: Az önkormányzati válaszátokkor nincs lehetőség külföldön történő
szavazásra.
Mozgóurna: A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapot
avagy fogyatékossága, illetve fogvatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.
A választópolgár mozgóurna iránti kérelmet
a) a helyi választási irodához
aa) levélben vagy elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton legkésőbb 2019. október 9-én 16.00 óráig,
ab) személyesen vagy elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 11-én 16.00 óráig vagy
ac) 2019. október 11-én 16.00 órát követően elektronikus azonosítással elektronikus úton 2019. október 13-án
12.00 óráig,
b) az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz meghatalmazott útján vagy meghatalmazással nem rendelkező
személy általi kézbesítésével 2019. október 13-án, legkésőbb 12.00 óráig nyújthat be.
Jelöltként szeretnék indulni az önkormányzati választásokon: Ahogy fentebb szerepel, Péteri községben hat
fő képviselőt, és egy polgármestert van lehetőség választani 2019. október 13-án. Jelöltté váláshoz megfelelő
számú ajánlás szükséges, amelyeket a Helyi Választási Iroda által rendelkezésre bocsátott ajánlóíveken kell gyűjteni.
A választópolgár jelölési fajtánként több jelöltet vagy listát is ajánlhat, de csak egy településen, fővárosi
kerületben, megyében fogadhat el jelölést. Az egyéni listás választási rendszerben a választópolgár egyidejűleg
legfeljebb egy polgármesteri, egy egyéni listás és egy megyei listás jelöltséget fogadhat el.
A szükséges ajánlások számát a helyi választási iroda 2019. augusztus 8. napján megállapította. Ez alapján
Péteriben polgármesterjelölt állításához 59 fő, egyéni listás jelölt (képviselőjelölt) állításához 20 fő választópolgár
ajánlása szükséges.
A választási iroda az igénylését követően haladéktalanul, de legkorábban 2019. augusztus 24-én adja át az igénylő
vagy a jelöltként indulni szándékozó választópolgár részére az általa igényelt mennyiségű ajánlóívet. Egy ajánlóíven
legfeljebb nyolc ajánlás gyűjthető.
A képviselőjelöltet, illetve a polgármesterjelöltet legkésőbb 2019. szeptember 9-én 16.00 óráig kell bejelenteni, és
eddig lehet gyűjteni a szükséges ajánlásokat is.
Kampány: A választási kampányidőszak 2019. augusztus 24-től 2019. október 13-án 19.00 óráig tart.
2019. október 13-án nem folytatható kampánytevékenység
a) a szavazóhelyiségben, valamint a szavazóhelyiséget magában foglaló épületben,
b) a szavazóhelyiséget magában foglaló épületnek a szavazóhelyiség megközelítését szolgáló bejáratától számított
150 méteres távolságon belül közterületen,
6

c) a b) pontban meghatározott területen kívül az e területen belül tartózkodó választópolgár választói akaratának
befolyásolására alkalmas módon.
A 2019. október 13-át megelőzően jogszerűen elhelyezett plakát nem valósítja meg a Ve. 143. § (1) bekezdés b) és
c) pontja szerinti tilalom sérelmét.
2019. október 13-án választási gyűlés nem tartható.
Szavazás: A szavazóhelyiségben szavazni 2019. október 13-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet.
Nemzetiségi önkormányzati választások: 2019. október 13-án települési, területi, valamint országos
nemzetiségi önkormányzati választásokat is tartanak Péteriben.
A települési nemzetiségi önkormányzati képviselők választását ki kell tűzni, ha a településen az adott
nemzetiséghez tartozó személyek száma – a legutolsó népszámlálásnak az adott nemzetiséghez tartozásra
vonatkozó kérdéseire nyújtott adatszolgáltatás nemzetiségenként összesített adatai szerint – a harminc főt eléri.
Péteriben a német, illetve a szlovák nemzetiséghez tartozók száma érte el ezt a számot.
A választáson csak nemzetiségi szervezet állíthat jelöltet. A jelöltállításhoz szükséges ajánlások számát a
Nemzeti Választási Bizottság a 183/2019. számú határozatával megállapította. Ez Péteriben a német, illetve a
szlovák települési nemzetiségi önkormányzati képviselőjelöltség vonatkozásában egyaránt öt-öt érvényes ajánlást
jelent. Érvényesen ajánlani csak az tud, aki az adott nemzetiség szavazóköri névjegyzékén szerepel! A
megválasztandó képviselők száma nemzetiségi önkormányzatonként három fő.
Ajánlásokat a települési önkormányzati választásokhoz hasonlóan ajánlóíveken lehet gyűjteni. Egy ajánlóíven
legfeljebb nyolc ajánlás gyűjthető.
Helyi Választási Bizottság: A helyi választási bizottság megválasztására 2019. július 31. napján került sor. A
bizottság az alakuló ülését 2019. augusztus 2. napján tartotta. Tagjai: Huszák Gyuláné elnök, Tóta László elnökhelyettes, Odránné Kalina Krisztina tag, Póttagok: Nász Mónika, Pál Gábor, Besenyei Viktória.
Helyi Választási Iroda: A polgármesteri hivatalban működő Helyi Választási Iroda elérhetőségei:
Telefon: 29-314-069, 20/231-3154, e-mail: jegyzo@peteri.hu
Kérdése, észrevétele esetén forduljon bizalommal a Helyi Választási Iroda munkatársaihoz!
Bővebb információkért, nyomtatványokért látogasson el a Nemzeti Választási Iroda honlapjára
(www.valasztas.hu).
Losonci László HVI vezetője

Péteri Községi Sportkör hírei
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Aprók Háza Óvoda hírei
Az óvodai évzáró után elkezdődött a csoportszobai játékok
folyamatos fertőtlenítése, dobozolása. Az önkormányzat diák
foglalkoztatottjai és az óvoda teljes kollektívája aktívan vette ki a
részét a munkából.
Nagyon furcsa volt azt látni, ahogy napról-napra egyre kevesebb
játék van a polcokon a csoportszobákban, és egyre több kerül
frissen fertőtlenítve a zsákokba, dobozokba.
A lelkes, és aktív munkának köszönhetően augusztus elejére szinte
csak dobozok voltak találhatóak az egész épületben.
Rendhagyó módon, augusztus 6-án tartottuk tanévnyitó szülői
értekezletünket, mert szerettünk volna a szülőknek időben
tájékoztatást adni az új csoportbeosztásról. Eddig 3 csoporttal működtünk, de az új óvodában már 4 csoporttal
kezdjük el a nevelési évet. A gyermekek csoportokba való elosztása életkoruk, születési idejük alapján történt.
Csoportjaink nevei és a benne dolgozó felnőttek az alábbiak szerint alakultak:
1. Sün Balázs csoport/nagycsoport
 Óvónők: Bokrosné Tóth Lívia, Bódis Barbara
 Dadusnéni: Barad Pálné
2. Ficánka csoport/középső-nagy csoport
 Óvónők: Volentér Miklósné, Könczöl Ildikó
 Dadusnéni: Babicz Jánosné
3. Babóca csoport/kis-középső csoport
 Óvónők: Lendvai Józsefné, Takáts Ildikó
 Dadusnéni: Mészáros Julianna
4. Kisvakond csoport/kiscsoport
 Óvónők: Kiss Ágnes, Szűcsné Kiripolszki Anita
 Dadusnéni: Nagyné Paput Katalin
Augusztus 12-től 30-ig nyári zárás lesz az óvodában. A zárás ideje alatt kollektívánk teljes erőbedobással dolgozik.
Folyamatosan ürítjük ki az óvoda épületét, és megkezdjük az új óvoda birtokba vételét. Nagyon sok tennivalónk
lesz, hiszen rengeteg eszközt, játékot kell átvinnünk, s nagyon sokat szerzett be az önkormányzat a pályázatból,
melyet mind el kell majd rendeznünk az új óvodában. A szülői értekezleten kértük a kedves Szülőket, hogy aki tud
segíteni pakolásban, szállításban, az épület berendezésében, azt szeretettel várjuk augusztus 21-től az új óvodába.
Az új óvoda átadó ünnepsége augusztus 31-én, szombaton 16 órakor lesz, melyre ezúton is szeretettel hívunk, és
várunk mindenkit. Az ünnepségen a jelenlegi Pillangó csoportos gyermekeink, és néptáncosaink adnak műsort.
Bakos Tünde
Óvodavezető

Péteri Gyermekekért Közalapítvány hírei
A Péteri Gyermekekért Közalapítvány sok szeretettel várja az augusztus 20-ai programon a gyermekeket és
gyermekes családokat kreatív sarokkal, csillámfestéssel és arcfestéssel. Keressétek a piros sátrat! Valamint várjuk
azok jelentkezését, akik szívesen segítenének a kézműves foglalkozások lebonyolításában 14.00 és 19.00 óra
között. Illetve várjuk azon középiskolás diákok jelentkezését is,
akik még nem teljesítették az 50 órás közösségi szolgálatukat.
Időpont: 2019. 08.20. (kedd) 14.00- 19.00
Helyszín: 2209 Péteri, Földváry - Boér Park 1.
Feladat: csillámtetoválás készítése, kreatív sarokban lévő
segítségnyújtás, valamint hajfonást készítő fiatalok jelentkezését is
szívesen fogadjuk.
Jelentkezéseket várjuk a molnardetty@gmail.com e-mail címen
vagy az alapítvány Facebook oldalán.
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Pittner Dénes Általános Iskola hírei
„Ne keseredj el, hogy vége van a nyárnak, tanítóid, barátaid izgatottan várnak!”
A Pittner Dénes Általános Iskola és AMI hamarosan újra megnyitja kapuit a nebulók előtt a 2019/2020-as
tanévben. Az idén előreláthatólag 20 fő első osztályos kisdiák kezdi meg nálunk alapfokú tanulmányait.
Megújult tantestülettel, új lendülettel és tisztára takarított iskolaépülettel várjuk kedves diákjainkat 2019.
szeptember 2-án 8 órakor, az iskola udvarán tartandó Tanévnyitó ünnepélyre.
Az ezután következő 3 osztályfőnöki órán osztjuk ki a tankönyveket, tehát iskolatáskára szükség lesz. A
gyermekek ne felejtsék otthon a szülő által aláírt bizonyítványt. Kérjük, hogy a szeptemberi iskolai ebéd igényüket
időben jelezzék a Polgármesteri Hivatalban! Információt az étkezési igény benyújtásáról a www.peteri.hu oldalon
találnak.
Minden diákunknak sikeres tanévkezdést és jó tanulmányi eredményeket kívánunk!
„Becsengettek, kiskomám, nagyon szép az iskolám.”
A Péteri Tantestület

Péteri Nyugdíjas Klub hírei
több meghívást kaptunk. Felléptünk a gyömrői
nyugdíjas klub és a bényei önkormányzat "Dolina"
rendezvényén.

A nyugdíjas klub tagsága azoknak a klubtagoknak,
akik a 80. életévüket betöltötték, a "Tiszteletbeli
Klubtag" címet adományozta. Az elismerést
tartalmazó okleveleket a klub életében először Duba
Istvánné, Kalina Ferencné, Hornyák László, Urbán
Pál részére adtuk át, elismerve és megköszönve
eddigi tevékenységüket.

A siker alapján meghívást kaptunk a kávai "Lecsó
Fesztivál" rendezvényre. Tervezzük, hogy a Péteri
Község Önkormányzata által szervezett nagypakai
látogatáson is bemutatkozunk.

A klub kezdeményezésére létrejött Kodaj-Horváth
Réka táncoktató vezetésével a "Senior Örömtánc"
csoportunk. A tánccsoportnak a klubtagokon kívül is
több résztvevője van. A péteri bemutatkozás után

Tekintettel arra, hogy a "Senior Örömtánc" az
időskorúak egészség megőrzésének egyik eleme,
szíves figyelmébe ajánljuk minden időskorúnak.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

A Péteri Evangélikus Egyházközség hírei
Gyülekezeti nap szeptember 1., 10 órától a péteri evangélikus templomban. 2019 a péteri templom 189. évében
vagyunk. Szeretnénk hálát adni Istennek, hogy megtartotta a benne bízók közösségét. Ezen a helyen hangoztak el
fogadalom tételek, hitvallások. Jó visszaemlékezni a keresztelőn konfirmáción kimondott szavakra. Szeretettel
hívjuk azokat, akik az esküvői, konfirmációi hitvallásukat ma is komolyan gondolják, és szeretnék megerősíteni.
Azokat a kerek évfordulós házaspárokat, akik szívesen megerősítik Isten és emberek előtt házassági szövetségüket.
Az Istentiszteleten megáldjuk és imádkozunk értük. Énekkel, zenével, verssel és szeretetvendégséggel készülünk.
Énekel Kalina Enikő, zenélnek a helyi zeneiskola tanárai. Örömmel vesszük, ha valaki részt vállal ezekben. Isten
az erősségünk és biztos támaszunk.
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Találkozások háza nevű épületünk befejezéséhez, hasznosításához befektetőket, vállalkozókat, vevőket keresünk.
Az ingatlan közvetítőkön keresztül (Brion, Duna Hause) lett meghirdetve 80 millió forintért. Az ár alkuképes.
Minél szélesebb körben szeretnénk meghirdetni, mert célunk, hogy befejeződjön a 2004-ben megkezdődött
építkezés. Minden ötletet és megoldási lehetőséget fontolóra veszünk.
Temető, tervek: A magyar falu program keretén belül az egyházi fenntartású temetőkre pályázatot írtak ki. A mi
számunkra ez egy új ravatalozó megépítését teszi lehetővé. Augusztus 8-án a gyülekezet vezetősége, Fiers Márton
tervező, Birtalan Sándor építési tanácsadó, Hochstein Imre temető üzemeltető részvételével megbeszélést
tartottunk. A főépítész Gubán Sándor korábban jelezte, kezeljük külön épületként a kriptát és az új ravatalozót.
Mivel lakott épülettől legalább 50 m-re és autóval megközelíthető helyen kell lennie, így kézen fekvő, hogy a
középső bejárattal szemben a volt hulladékgyűjtő helyén épüljön fel a ravatalozó.
Balatonszemesi Balaton-NET felekezetközi, keresztény találkozó minden korosztály számára, augusztus 21-25.
Lehetőség, közösségépítés, nyaralás, előadások, kerekasztal beszélgetések, Balaton-beach, koncertek, színdarabok,
táncházak, találkozni lehet keresztyén szervezetekkel és kiadókkal. Pályázaton támogatást nyertünk a Balaton
NET, evangéliumi találkozó útiköltségének fedezésére. Ez egy "könnyűszerkezetes" találkozó, vagyis mindenki
maga gondoskodik a szállásáról, étkezéséről, a program pedig ingyenes, a szervezési költségeket adományokból
fedezzük." Témák az Életvezetés kapcsán: Nincsen tányér zörgés nélkül, Gyerekek életvezetésre nevelése, Bibliai
gondolatok a pénzügyekről, Művészeti szeminárium. Evangélikus részről Győri János Sámuel lelkész tart előadást.
1121.sz Földváry-Boér Elemér péteri cserkészcsapat tábora az Ó-hegyen, augusztus 5-7. Immár harmadik éve
családokkal táborozunk az Ó-hegyen. Táborépítés és zászló felvonás után többen fogadalmat tettek. Felidéztük
Rákóczi korát játékkal, kuruc labanc bajvívással, íj- és nyíl készítéssel. Kirándulunk és esténként a tábortűz körül
gyűltünk össze. Bátorság próbával ért fel a nyom keresés és a számháború. Az asszonyok bográcsos ételekkel
készültek egy tucat palacsintát kaptunk. Vendégünk volt Szőnyi Attila történész, aki Rákóczi kora üzenetét adta át
szóban és dalban. Kezünkbe vehettük eredeti pénzérméjét. Láttuk a fokost és karabélyt és átélhettük az akkori kor
világát „Istennel a hazáért és a szabadságért.” A madarász egyesület tagjaként interaktív előadást is tartott.
Próbáztunk: elsősegélyből (kötözés, nyomó pontok), ügyességi (mocsárjárás, kúszás, méta). Köszönjük a péteri
önkormányzatnak és az evangélikus egyházközségért alapítványnak a támogatást. Köszönet Kovács Róbertnek a
helyért. A mindennapi lelki gondolatok Isten bennünket formáló munkájáról szóltak. Olyanok vagyunk a kezében,
mint az agyag. Vajon mennyire engedjük, hogy Ő alakítson rajtunk? Mennyire akarunk neki tetsző életűek lenni?
Isten úgy nyúl hozzánk, mint szerető mennyei Atya. Ebből a kapcsolatból táplálkozik az Isten, Haza, Embertárs
szeretete és tisztelete. Egymásra voltunk utalva és ez összekovácsolta a csapatot. " Daltól hangos erdő, mező,
berek, merre járunk mi cserkészek. Dalol a szív muzsikál a lélek, Vele dalol a természet. Aki dalol, sose fárad el,
Aki felnéz, sose csügged el. Mert a dalt ajkunkra a Jóisten adja, Ő ad erőt a nagy harcra." Legyünk résen és készen!

Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat hírei
A Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat népmesemondó versenyt hirdet alsó és felső tagozatos
gyermekek számára Mesélj nekünk! címmel!
Kedves diákok, figyeljétek és keressétek a kiírást, melyből mindent megtudtok szeptember elején!
A hátralévő szünethez még jó időtöltést kívánunk nektek!

Péteri Hagyományőrző Kör hírei
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Péteriben járt a virágos Magyarországért verseny zsűrije
Büszkék vagyunk településünk rendezett, szép, virágos környezetére,
melyet elsősorban a helyi virágkertészet felajánlásainak, a
Településüzemeltetés dolgozóinak, illetve a Faluszépítő Egyesületnek
köszönhetünk. Öröm mindannyiunk számára, hogy lakosaink többsége is
óvja, vigyázza közterületeinket és saját ingatlanjai környezetét. Mindez
immár negyedik éve motiválja az önkormányzat Képviselő-testületét arra,
hogy Péteri megmérettesse magát az országos szintű Virágos
Magyarországért verseny 'Falu 1000 fő fölött' kategóriában.
Július 4-én Péterit értékelte a verseny zsűrijének 3 tagja: Faludi Andrea
Szada Főkertésze, Kisák Péter Veresegyház Főkertésze és Kövér Edit a
FŐKERT Nonprofit Zrt. Zöldfelület-fenntartás igazgató-helyettese.
A szakemberek ismertetőt hallgattak meg Faltuszné Szabó Nikoletta
alpolgármester asszonytól és Kirrné Feicht Ágnestől a Péteri Faluszépítő
Egyesület elnökétől településünkről a Polgármesteri Hivatalban, majd
megtekintették a Kastélykertet, a Csemetekertet, több helyi utcát és
fellátogattak az Óhegyi pincékhez, végül elismeréssel szóltak Péteri
környezetszépítő munkájáról. Az országos eredményre még várnunk kell,
szeptember 7-én lesz a regionális és kicsit később az országos
eredményhirdetés.

Tüdőszűrés lesz szeptemberben
Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy tüdőszűrést tart a törökbálinti Tüdőgyógyintézet Péteriben
2019. szeptember 23-25. között,
8.00 órától 18.00 óráig
a Földváry-Boér Elemér Művelődési Házban.
A tüdőszűrés a felnőtt lakosság számára ajánlott vizsgálat. A szűrővizsgálat 40 év feletti lakosoknak továbbra is
ingyenes, 40 éves kor alatt, illetve munkahelyi alkalmassági vizsgálathoz a vizsgálat díja 1700 Ft. A befizetés a
szűrőállomáson kapható csekken történik. A 14-18 év közötti gyermekek szűrése ingyenes, de beutaló és szülői
beleegyező nyilatkozat szükséges. A törvény által kötelezettek, illetve a 18 évnél idősebb tanulók esetében, akiknek
az oktatási törvény ezt előírja, szintén ingyenes a vizsgálat.
A vizsgálathoz szükséges iratok: személyi igazolvány, TB kártya, illetve ha van, az előző évi tüdőszűrő igazolás.

Szabadság miatt változik Dr. Berényi Zoltán rendelési ideje
Augusztus 19-én hétfőn nem lesz rendelés
Augusztus 20-án kedden Szent István napon nem lesz rendelés
Augusztus 21-én szerdán Dr. Marosi József helyettesít 12:00-14:00 között
Augusztus 22-én csütörtökön Dr. Marosi József helyettesít 12:00-14:00
között
Augusztus 23-án pénteken Dr. Marosi József helyettesít 11:30-13:00 között
Augusztus 26-ától a megszokott időben történik Dr. Berényi Zoltán
rendelése.
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