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Tisztelt Választópolgárok!
2009. március 1.-én idıközi polgármester választás lesz Péteriben.
A polgármesteri tisztségre pályázó jelöltek 2009. február 6-án 16. óráig adták le
ajánlószelvényeiket a Helyi Választási Irodán (továbbiakban: HVI). A törvényes határidın
belül három személy adta le ajánlószelvényeit. A Helyi Választási Bizottság (továbbiakban:
HVB) a leadott szelvényeket megvizsgálta és megállapította, hogy mind három esetben
megfelelıen kitöltött és megfelelı számú ajánlószelvény győlt össze.
Ezek alapján tájékoztatom a Tisztelt Polgárokat, hogy a HVB átvizsgálva a dokumentumokat
jelöltként az alábbi személyeket vette fel:
Dr. Molnár Zsolt független jelölt
Tóth Attila független jelölt
Veszteg Ferenc FIDESZ – MPSZ jelölt.
A jelöltre szavazni a neve melletti körben elhelyezett egymást metszı két vonallal lehet,
például: x, +.
A továbbiakban néhány tudnivaló a szavazással kapcsolatban:
A szavazó helyiségek 2009. március 01-én 6,00 órakor nyitnak és 19,00. órakor zárnak.
Szavazni az alábbi érvényes okmányokkal lehet:
- lakcím igazolására is alkalmas un. régi típusú érvényes személyi igazolvány;
- Lakcímigazolvány (lakcímkártya) és érvényes személyazonosító vagy érvényes
útlevél;
- 2001. január 1-jét követıen kiállított (kártya formátumú) érvényes vezetıi engedély.
A felsorolt okmányok hiányában a szavazót a Szavazatszámláló Bizottság (továbbiakban
SzSzB) visszautasítja, választójogával ezek hiányában nem élhet.
Mozgóurnát továbbra is az SzSzB-tıl lehet kérni azon polgárok számára, akik egészségi
állapotuk miatt nem tudnak a szavazóhelységekben szavazni.

 Tisztelt Polgártársak!
Községünkben 2009. március 1.-én egy korszak lezárul. E korszak utolsó három
hónapjában rám hárultak a polgármesteri teendık. Errıl az idıszakról azon túl,
hogy kötelességem beszámolni, nagyon fontosnak tartom magam is legalább a
fıbb történésekrıl a lakosság tájékoztatását. December és január hónap fı feladata
volt a pénzügyi egyensúly, a likviditás helyreállítása. Likvidhitelünk 2009. január
31.-én lejárt (28.000.000,- Ft). Visszafizetésére nem állt rendelkezésre az összeg.
Sikerült átütemeznünk a hitelt 2009. december 31. napjáig. A folyamatos bevétel
érdekében a volt laktanyában bérbe adtuk a még használaton kívül álló
ingatlanokat. Így az önkormányzatnak az iparőzési adón felül rendszeres bevétele
keletkezett a bérleti díjakból Elkészült a 2009. év költségvetése, mely már
tartalmazza a kiadás csökkentı program elsı részét. Sajnos, az egyik ilyen
javaslatot, mely a képviselıi tiszteletdíjak folyósítását egy évre felfüggesztette
volna a jelenlévı hét képviselı közül négy nem támogatta, ezért ez a kiadás
csökkentés most nem került be a költségvetésbe. Megteremtettük a könyvvitel
stabil alapjait. Megfelelı tudással és munkabírással rendelkezı munkatársakat
sikerült találnunk erre a munkára. Természetesen a Hivatal többi munkatársa

2

szintén nagyrészt vállalt abban, hogy a munka nem állt meg. Elindultak a
munkák a házasságkötı terem kialakítására a kultúrházban. Költségeihez találtunk
támogatót, így az átalakítás és berendezés csak minimális költséget igényel az
önkormányzattól. A közbiztonság javítása érdekében elindultak az ajánlatkérések
a községet behálózó térfigyelı kamera rendszer kiépítésére vonatkozóan.
Befejezıdött szemétbánya rekultivációja. A folyamatos napi feladatok megoldása
és a jövıbeni munkák elıkészítése mellet ezek voltak a fıbb történések e rövid
három hónap alatt.
Mindenkinek köszönöm a munkáját, aki segítettek a gondok megoldásában.
Kérem Önöket éljenek alkotmányos jogukkal és jöjjenek el szavazni,
polgármestert választani.
Tisztelettel :Veszteg Ferenc Alpolgármester
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Péteri Gyermekekért Alapítvány 2008-ban pályázatot írt ki a Péteri székhelyő
szervezetek gyermek- és ifjúsági célú tevékenységeinek támogatására. A beérkezett kéréseket
maximálisan tudtuk támogatni az alábbiak szerint:
Úszásoktatás, buszköltség*
Tánc oktatás
Játékok a csoportoknak
Napközis csoportok eszközigénye
Úszásoktatás
Iskola
Osztálykirándulások támogatása
Zeneakadémia belépı
Sportkör Utánpótlás nevelés
Összesen
Óvoda

196 000 Ft
60 000 Ft
180 000 Ft
140 000 Ft
60 000 Ft
96 000 Ft
15 000 Ft
200 000 Ft
947 000 Ft

* elsı féléves támogatással együtt

Az Alapítvány bevételi forrása elsısorban az adózók által felajánlott személyi jövedelemadó
1%-a. Éppen ezért tisztelettel kérjük a helyi lakosok segítségét azzal, hogy adóbevallásuk
elkészítésekor, vagy jóváhagyásakor rendelkezzenek javunkra az SZJA 1%-áról. Az
Alapítvány adószámának feltüntetése az erre szolgáló rendelkezı nyilatkozaton Önnek
semmibe sem kerül, ám a helyi gyermekeknek annál nagyobb segítség az, hogy az Ön
támogatásának eredményét is élvezhetik szabadidejük tartalmas és hasznos eltöltésekor!
A Péteri Gyermekekért Alapítvány adószáma: 1 9 1 8 3 3 1 6 - 1 - 1 3
Elıre is köszönjük támogatását!
Péteri Gyermekekért Alapítvány kuratóriuma
Ha adóbevallási kötelezettségének munkáltatói elszámolással tesz eleget, akkor kérjük:
 a rendelkezı nyilatkozatot tegye borítékba és zárja le. A borítékra írja rá saját nevét,
lakcímét, adóazonosító jelét.
 A boríték ragasztott felületét átlósan saját kezőleg írja alá. A lezárt, aláírt borítékot
munkáltatójának március 20-ig adja le.
A fenti jogszabálynak, valamint az 1996. évi CXXVI. Törvény 4. §-a alapján felajánlásaikat
többek között az alábbi kedvezményezettek javára tehetik meg:
"Péteri Gyermekekért" alapítvány
"Nyelvében él a nemzet" alapítvány
Péteri Faluszépítı Egyesület
Péteri Polgárır Egyesület
Mozgáskorlátozottak Pest Megyei Egyesülete
Heim Pál Gyermekkórház Fejlesztéséért Alapítvány
„ÉRTELMES ÉLETÉRT” Alapítvány

Adószáma: 19183316-2-13
Adószáma: 19181644-1-13
Adószáma: 18700712-1-13
Adószáma: 19185260-1-13
Adószáma: 19169015-2-13
Adószáma: 19650397-1-42
Adószáma: 18000294-1-42
Péteri Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

