PÉTERI HÍRLEVÉL
2009/4. szám, 2009. június 4.

Kiadja: Péteri Község Önkormányzata

A Képviselı-testület a 2009.
következı döntéseket hozta:

április




22-én

megtartott

ülésén

a

Elfogadta a település sportrendeletét és sportkoncepcióját.

Pályázatot nyújtott be az Önkormányzati Minisztériumhoz a községi
sportpálya 10 Millió forint értékő felújítására, fejlesztésére. A Képviselıtestület a pályázat elkészítésére a GRANT PLUS Kft.-vel kötött szerzıdést.
 Az Önkormányzat részt vesz a 2009. évre vonatkozó iskolatej
programban.
A Képviselı-testület a 2009.
következı döntéseket hozta:

április

30-án

megtartott

ülésén

a

 Elfogadta a Gyömrıi Rendırırs 2008. évi bőnügyi és közrendvédelmi
munkájáról szóló beszámolóját.
 Az elvégzett munka elismerése mellett elfogadta a Péteri Polgárır
Egyesület 2008. évi munkájáról szóló beszámolót.
 Elfogadta Péteri Község Önkormányzatának 2008. évi költségvetési
rendeletének módosítását.
 Elfogadta az Önkormányzat 2008. évi zárszámadását.
 Polgármesteri javaslatra a bérleti díj jelentıs felemelésével további 3
évre szerzıdést hosszabbított a DunaWeb Internet-szolgáltató és
Számítástechnikai Kft.-vel, a víztornyon lévı vezeték nélküli internet állomás
továbbmőködtetésére vonatkozóan.
 A Képviselı-testület szerzıdéskötési felhatalmazást adott a
polgármesternek arra, hogy a víztorony épületén a T-Mobile Zrt.
bázisállomást hozzon létre. Az önkormányzat az éves bérleti díjat 2 millió
forintban javasolta megállapítani. A szerzıdéskötés elıtt kéri az
önkormányzat, hogy készüljön statikai felmérés arról, hogy a létesítendı
antennarendszer miképpen befolyásolja a létesítmény statikai állapotát. A
szerzıdés melléklete legyen a feltelepítendı eszközök típusának megfelelı
gyártói típusleírás, illetve ilyen jellegő létesítményhez kapcsolódó terhelési
vizsgálati dokumentáció.
 A Képviselı-testület - a Pénzügyi Ellenırzı Bizottság javaslatára - az
élelmezéssel kapcsolatos feladatok komplex felülvizsgálatát határozta el,
amely magában foglalja különösen:
a. az iskolai tálaló konyha és éttermi rész rezsiköltségének
meghatározását,
b. egy adag önköltségi árának meghatározását,
c. Junior Zrt.-vel kötött szállítási szerzıdés felülvizsgálatát, a
felelısségek, a felelısségi határpontok, az alkalmazható szankciók
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meghatározását. Az intézményvezetı havonta számoljon el a beszerzésre
került élelmezési anyagokról.



A Képviselı-testület a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX tv. 95/A. §
(11) értelmében engedélyt adott a Pittner Dénes Általános és Mővészeti Iskola
részére, hogy az elsı és az ötödik évfolyamban a 2009/2010-es tanévben az
iskolai oktatás 30 fıs létszámmal történjen. Felkéri a jegyzıt, hogy
intézkedjen a létszám engedélyeztetésérıl az Oktatási Hivatal Középmagyarországi Regionális Igazgatóságánál.
 Felkérte a Képviselı-testület a jegyzıt, hogy intézkedjen az óvodai
csoportok létszámtúllépésének engedélyezése ügyében az Oktatási Hivatal
Közép-magyarországi Regionális Igazgatóságánál, melynek értelmében az
óvodai csoportok 30-30 fıvel mőködhetnek a 2009/2010-es évben.

A Képviselı-testület 2009. június 3-án megtartott ülésén a következı
döntéseket hozta:

 Módosította a Zöldfa utca mögötti területre, a „Villaparkra” vonatkozóan
a község Településszerkezeti tervét és a Helyi építési szabályzatáról szóló
30/2004. (XII.15.) számú rendeletét.
 Elfogadta a Péteri Nyugdíjas Klub, a Péteri Hagyományırzı Kör, a Péteri
Gyermekekért Közalapítvány, a „Nyelvében él a nemzet” Alapítvány és a Péteri
Faluszépítı Egyesület 2008. évben kapott önkormányzati támogatásának
elszámolásáról szóló beszámolókat. Nem fogadta el azonban a Képviselıtestület a Péteri Polgárır Egyesület és a Péteri Sportkör elszámolását.


Elbírálta a Képviselı-testület a civilszervezetek részére a 2009. évi
támogatási alap elıirányzatának terhére kiírt pályázatot. A pályázók részére
az Önkormányzat az alábbi támogatásokat nyújtja:







Péteri Evangélikus Egyházközösség
Péteri Gyermekekért Közalapítvány
„Nyelvében él a Nemzet” Alapítvány
Péteri Faluszépítı Egyesület

100.000,- Ft
80.000,- Ft
70.000,- Ft
100.000,- Ft.

A Képviselı-testület a helyi szervezetek támogatásáról szóló 4/2008.
(IV.17.) számú rendeletét, annak gyakorlati alkalmazhatóságának a problémái
miatt hatályon kívül helyezte.
 A Képviselı-testület nem támogatta a Péteri Faluszépítı Egyesület és a
polgármester közös javaslatát arról, hogy a „Szebb, Virágosabb Péteriért”
környezetszépítı versenyt az Önkormányzat maga írja ki és hirdesse meg. A
versenyt így az egyesület fogja civil szervezésben lebonyolítani.
 A Képviselı-testület a Szavazatszámláló Bizottságok póttagjaként Kun
Andrea
(Péteri, Dózsa György u. 17. szám alatti lakost) választotta meg.
 A Képviselı-testület elfogadta az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak 2008. évi ellátásáról, valamint a Kistérségi
Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat 2008. évi munkájáról szóló
beszámolót.
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Hozzájárult a Képviselı-testület ahhoz, hogy az Önkormányzat
tulajdonában álló 082/4. helyrajzi számú laktanyai terület megosztása és
értékesíthetısége
érdekében
az
Önkormányzat
36
m2
területet
térítésmentesen adjon át a jelenleg még állami tulajdonban lévı 082/6.
helyrajzi számú ingatlan javára. Felhatalmazta a Képviselı-testület a
Polgármestert, hogy a Nemzeti Vagyonkezelı Zrt.-vel a szükséges szerzıdést
kösse meg.
 A polgármesteri hivatalban foglalkoztatott köztisztviselıket megilletı
szociális, jóléti és egészségügyi juttatásokról, valamint szociális és kegyeleti
támogatásokról szóló 7/2001. (XI.05.) számú helyi rendeletét a Képviselıtestület úgy módosította, hogy „Az év köztisztviselıje” kitüntetés
adományozhatóságát hatályon kívül helyezte.
 A Képviselı-testület az alábbiak szerint pályázatot hirdet a Civil
Támogatási Alap elıirányzatának terhére:

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Péteri Község Önkormányzata pályázatot ír ki a 2009. évi Civil Támogatási
Alap elıirányzatának terhére a péteri székhelyő és tevékenységüket Péteriben
folytató társadalmi szervezetek, alapítványok és közalapítványok számára.
A támogatás célja: mőködési célú támogatás, illetve konkrét programra,
feladatra vonatkozó támogatás.
A pályázat beadási határideje: 2009. június 22.
Hiánypótlásra egyszer, öt napos határidıvel van lehetıség.
Nem kaphat támogatást az a szervezet, amelynek részére az Önkormányzat
2009-ben már állapított meg támogatást.
Elbírálási határidı: 2009. július 15.
A pályázaton elnyert támogatási összeggel a szervezet utólag, számlával
köteles elszámolni.
A pályázathoz mellékelni kell:
- a szervezet eddigi tevékenységének rövid ismertetését,
- a tervezett program, tevékenység rövid leírását,
- a tervezett program, tevékenység részletes költségvetését,
- mőködésre kért támogatás esetén a szervezet tárgyévi költségvetését,
- a szervezet Alapító Okiratának másolatát (amennyiben a szervezet azt már
korábban az Önkormányzathoz benyújtotta és a dokumentumban
módosítás nem történt, a hivatkozást a korábbi benyújtás tényére,
- a szervezet bejegyzésére vonatkozó, Bíróság által kiállított „Tanúsítvány”.
Péteri Községi Polgármesteri Hivatal pályázatot írt ki jegyzıi, és
pénzügyi elıadó álláshelyre. A pályázati felhívások a
http://www.kszk.gov.hu/ oldalon találhatók meg.
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A Péteri Faluszépítı Egyesület a település környezeti kultúrájának
fejlesztése érdekében környezetszépítési versenyt hirdet!
A verseny elnevezése: „Szebb, Virágosabb Péteriért”
A verseny két kategóriában kerül kiírásra:
1. kategória: „Ingatlan elıtti legszebb Péteri közterület”
Feladatok: Az ingatlan elıtti járda, árok, áteresz (közterület) rendben tartása,
virágosítás, gyommentesítés, növényzet kiültetés.
Díjazás: Az I-V. helyezettek faragott díjazotti fatáblát kapnak.
2. kategória: „Péteri legszebb utcája”
Feladatok: Az utca, illetve utcaszakasz (ugyanazon utcának két
keresztutcával
határolt
része)
járdáinak,
árkainak,
átereszeinek
gondozottsága, virágosítása, a legszebb, legvirágosabb utcaszakasz
kialakítása.
Díjazás: Az elsı helyezett utca(szakasz), annak kezdetén elhelyezhetı „Péteri
leggondozottabb utcája” faragott díjazotti táblát kap.
A versenyen nevezés után lehet részt venni. Nevezni a Polgármesteri
Hivatalban lehet 2009. június 15-ig.
Értékelés: A bíráló bizottság a pályázók környezetszépítı munkáját a 2009.
június 16. és 2009. augusztus 15.-e közötti bírálati idıben folyamatosan
értékeli (minden résztvevı ingatlan és utca legalább háromszori, véletlenszerő
megtekintésével).
Értékelési szempontok:
-

-

gyommentesség, parlagfő hiánya,
gondozottság, tisztaság,
árok, áteresz állapota,
a közterület virágosításának színvonala, tervezettsége, kezelhetısége, a
zöldfelületek összességének minısége, összhangja az ingatlan
elıkertjével, kertjével,
a növénykiültetések (virág, bokor, cserje, fa) minısége, mérete, faj- és
fajtagazdagsága, esztétikuma, harmóniája, összhangja.

A nyilvános eredményhirdetésre 2009. augusztus 20-án, a községi
ünnepségen kerül sor. A díjazott ingatlanokról és utcáról készült fotók
felkerülnek a település (készülı) honlapjára.
A verseny védnöke: Dr. Molnár Zsolt polgármester.

5

TÁJÉKOZTATÓ
A 2009. JÚNIUS 7-ÉN (VASÁRNAP) TARTANDÓ
EURÓPA PARLAMENTI VÁLASZTÁSRÓL

Tisztelt Választópolgárok!
Tájékoztatom Önöket, hogy 2009. június 7-én (vasárnap) reggel 6.00 órától
este 19.00 óráig tart a szavazás. Szavazni az elızetesen kézbesített választási
értesítın szereplı szavazókörben lehet.
A
szavazatszámláló
bizottság
megállapítja
a
szavazni
kívánó
személyazonosságát és azt, hogy szerepel-e a névjegyzékben (az értesítı
bemutatása nem szükséges). A személyazonosság és a lakcím igazolására a
következı, magyar hatóság által kiállított, érvényes igazolványok alkalmasak:
-

lakcímet tartalmazó személyi igazolvány ("régi típusú", könyvecske
formátumú), vagy

-

személyazonosító igazolvány (kártya formátumú), és a lakcímigazolvány
(lakcímkártya), vagy

-

útlevél, és a lakcímigazolvány (lakcímkártya), vagy

-

2001. január 1-jét követıen kiállított vezetıi
formátumú) és a lakcímigazolvány (lakcímkártya).

engedély

(kártya

Amennyiben a „régi típusú” személyigazolvány tulajdonosa 2001. január 1.
óta új lakcímet létesített, régi igazolványa mellé lakcímigazolványt kapott.
Ebben az esetben a szavazáshoz mindkét okmányra szükség van.
Az uniós állampolgárok a lakcímet tartalmazó személyi igazolvány kivételével
szintén az elıbb felsorolt okmányokkal igazolhatják személyazonosságukat
és lakcímüket.
Lakcímigazolvány hiányában a lakcímet tanúsítja
igénylésének átvételérıl szóló elismervény is.

a

lakcímigazolvány

Tájékoztatom továbbá Önöket arról, hogy a mozgásában gátolt választópolgár
kérésére mozgóurnával szavazhat. Mozgóurna csak írásban kérhetı a
szavazás napja elıtt a helyi választási irodától, a szavazás napján pedig a
Szavazatszámláló Bizottságtól.
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TELEPÜLÉSÜNKÖN MŐKÖDİ SZAVAZÓKÖRÖK:
1. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: Pittner Dénes Általános és Mővészeti Iskola
Címe: 2209 Péteri, Petıfi Sándor utca 57.
Tagjai:
Tóbiás László
Csonka Veronika
Faltuszné Szabó Nikoletta
Lendvai Józsefné
Ducsainé Lukács Judit
Dr. Rostásné Balázs Krisztina
Szenyán Ottó

Péteri,
Péteri,
Péteri,
Péteri,
Péteri,
Péteri,
Péteri,

Ady Endre utca 38.
Rákóczi u. 10.
Árpád u. 55.
Árpád u. 17.
Zöldfa u. 46.
Táncsics u. 49.
Rákóczi

Tájékoztatom a Tisztelt Választópolgárokat, hogy az 1. sz. szavazókör a
kijelölt szavazókör mind a települési szintő lakcímmel rendelkezık, mind az
igazolással szavazók számára.
2. SZÁMÚ SZAVAZÓKÖR
Helye: Napközi-otthonos Óvoda
Címe: 2209 Péteri, Petıfi Sándor utca 60.
Tagjai:
Mihalkó Márta
Karcsai Éva
Gyárfás Péterné
Simon Rózsa
Pelyvás Lajos

Péteri,
Péteri,
Péteri,
Péteri,
Péteri,

Petıfi Sándor u. 85.
Révai u. 18.
Arany János utca 9.
Petıfi Sándor u. 95.
Árpád u. 57.

Póttag:
Kun Andrea

Péteri, Dózsa György u. 17.

AMENNYIBEN KÉRDÉSÜK VAN, FORDULJANAK
VEZETİJÉHEZ, TEL.: 06-30/627-76-78.

A

HELYI

VÁLASZTÁSI

IRODA

Beke Andrea, HVI vezetı
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Tisztelt helyi cégek, vállalkozók!
Péteri Község Önkormányzata fontosnak tartja, hogy a településen mőködı
cégek, vállalkozók, mesteremberek a településen sikeresen mőködhessenek.
Alapvetı fontosságúnak érezzük ezért, hogy a település üzemeltetésével,
mőködtetésével
kapcsolatos
munkákat,
feladatokat,
önkormányzati
megrendeléseket
elsısorban
helyi
vállalkozókkal
végeztessük
el.
Összeállítunk ezért egy helyi szakmai adatbázist, melynek segítségével
szükség esetén az Önkormányzat könnyen és gyorsan el tudja majd érni az
egyes munkák elvégzése érdekében a helyi szakembereket. Az adatbázist a
honlapunkon a település polgárai számára is nyilvánossá tesszük.
Amennyiben a kezdeményezésben szeretne részt venni, kérjük, hogy jelezze a
Polgármesteri Hivatal felé telefonon (314-070), személyesen vagy a
helyivallalkozok@peteri.hu címre történı email-küldéssel a szakmai
adatbázisba történı díjmentes felvételének az igényét! Ehhez nem kell mást
tennie, mint megadnia az Ön vagy cége nevét, lakóhelyét (székelyét), azt a
tevékenységi kört, amelyben az Önkormányzat Önnek megbízást,
megrendelést tud adni és közvetlen (lehetıleg mobiltelefonos) elérhetıségét!
Bízva abban, hogy ezzel Ön, illetve cége is sikeresebbé válhat, várjuk
megtisztelı jelentkezését!

Péteri Község Önkormányzata és Lakossága nevében köszönetet mondunk
közcélú munkásainknak (Babály Jánosnak, Balogh Beátának, Illés
Istvánnak, Méry Zoltánnénak, Mravik Károlynénak, Pityi Mónikának,
Potondi Bélánénak, Szenyán Istvánnak, Szilágyi Juliannának, Udvardi
Csabánénak és Wohlfort Ágnesnek) a községben végzett szorgalmas és
lelkiismeretes
munkájukért!
Tevékenységük
eredményét,
amellyel
településünk napról-napra szebbé, rendezettebbé és tisztábbá válik
mindannyian tapasztalhatjuk.
Köszönetet mondunk a közcélú munkások irányítását és a falugondnoki
feladatokat a település iránt érzett szeretetbıl, teljesen ingyenesen elvállaló
Árvay Gyulának! Köszönjük Gyula bácsi áldozatkész munkáját!
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A Petıfi Sándor, a Kossuth Lajos, és a Bereki utcák egy
részén a villanyoszlopokon virágtartókban elhelyezett
cserepes muskátlikat a Péteri Faluszépítı Egyesület
vásárolta a település részére, amit ezúton is köszönünk.
Köszönjük Tóbiás Lászlónak a virágtartó rögzítık
ingyenes elkészítését, illetve a közcélú munkásoknak a
felszerelést és a virágok mindennapi öntözését,
gondozását!

Dr. Molnár Zsolt polgármester

ÁNTSZ FELHÍVÁSA KULLANCSVESZÉLYRE!
Figyelem kullancsveszély!
A kullancsok nagyszámban különösen tavasszal április-június között és
ısszel, szeptemberben fordulnak elı. Az általuk terjesztett betegségek közül
a legsúlyosabb és leggyakoribb a Lyme-kór és az agyvelıgyulladás:
kullancsencefalitis. Magyarország nyugati megyéi és az Északi Középhegység
fertızött. Ausztriában, Szlovéniában, Csehországban, Németországban és
Balti államokban jeleznek sok megbetegedést. A kullancsok a
főszálakon, bokrokon legfeljebb 1,5 m magasan kapaszkodva várják
táplálkozási alkalmat. Emberre
kerülve a ruhán vagy a bırön
továbbmászik és néhány óra
múlva kezd
vért szívni.
A
kullancscsípés
többnyire
fájdalmatlan,
így
észrevétlen
marad. A megbetegedést okozó
korokozók csak a beszúrást
követı 4-6 óra múlva kerülnek az
emberbe.
A kullancsencefalitis vírusát a
vadonélı állatokról az emberre a
kullancs viszi át. A vírusfertızött kullancsok által megcsípett emberek
egyharmadánál 5 - 14. napon influenzaszerő tünetek léphetnek fel (láz,
fejfájás, végtagfájdalmak). Néhány nap múlva a panaszok megszőnnek, teljes
a gyógyulás. Minden ötödik betegnél második szakasz is követi az elsıt, a
csípés utáni 4. héten. Erre jellemzı a központi idegrendszer gyulladása (erıs
fejfájás, a nyak merevsége, magas láz, rossz közérzet és hányás) és
idegrendszeri tünetek, bénulások. A vállizomzat sorvadása és az agyi
mőködés károsodása maradhatnak vissza.
Lyme-kórt a vadonélı állatokról a kullancsokra kerülı és ott elszaporodó
baktérium okozza. A betegség több hónapig is tünetmenetes lehet. A
legjellegzetesebb tünet a csípés helyén általában kokárda alakú folt, mely a
széli részekre terjedve középen halványulva, győrőt formál. A bırjelenség
enyhe helyi fájdalommal és égı viszketı érzéssel jár. A betegség viszonylag
jóindulatú és gyógyítható.
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Hazánkban az elmúlt három évtizedben a kullancsok elleni védekezés fontos
eleme a kullancsirtás volt. A kullancsirtás permetezéssel történt parkokban,
táborhelyeken, kempingekben stb. A permetezéshez használt vegyszert az
Európai Unió kivette az engedélyezett szerek közül, így a továbbiakban,
hazánkban sem alkalmazható. Az irtás beszüntetése miatt nagyobb
hangsúlyt kell fektetni az eredményes kullancsszám csökkentése érdekében
nélkülözhetetlen feladatok elvégzésére pl: rendszeres főnyírás, avar
összegyőjtése, aljnövényzet ritkítása.
A védekezésben a megelızés kapja a fıszerepet. Kiemelt fontosságú a
kullancsok távoltartása riasztószerek használatával és kiránduláskor zárt
ruházat viselésével. Ha a bırünkbe fúródott kullancsot idıben felfedezzük és
eltávolítjuk, nem kerülhetnek a kórokozók a szervezetünkbe. Ezért
elengedhetetlen kirándulások után a kullancsvizit. Vizsgálatnak elsısorban
a hajlatokra és deréktájra kell kiterjednie. A kullancs eltávolításához nem
kell szakember, csipesszel vagy kullancs eltávolító kanállal könnyen
kiemelhetı a bırbıl. Nincs jelentısége a pici pirosas bırelváltozásnak, ami
1-2 napig látható csípés helyén. Az élı kullancs eltávolítása esetén annak
feje könnyen leszakadhat és a bırben maradva idegentestként gennyesedést
okozva kilökıdik.
Kullancsencefalitis leghatékonyabb megelızési módja az aktív védıoltás. A
védettség kialakításához két alapoltás szükséges 1 - 3 hónap idıközzel,
melyet 9 - 12 hónap múlva emlékeztetı oltás követ. A védıhatás hosszú távú
fenntartására 3, majd 5 évenként egy újabb emlékeztetı oltás szükséges. Az
oltási sorozatot ajánlott a hideg évszakban elkezdeni.
Használjuk ki a megelızés érdekében rendelkezésre álló módszereket és
kullancscsípés után mindkét megbetegedés gyanúja esetén forduljunk
orvoshoz.
ÁNTSZ Monori Nagykátai kistérségi Intézet

Tisztelt Ebtulajdonosok!
Ebnyilvántartásunk szerint több lakos kutyája veszettség szempontjából
oltatlan. Kérjük, szíveskedjen az „Eboltási bizonyítványt” hivatalunkba 2009.
június 22-ig eljuttatni és igazolni a veszettség elleni oltás megtörténtét.
Ellenkezı esetben kénytelenek leszünk ismételhetı szabálysértési
bírságot kiszabni!
Oltatlan, vagy éven (365 napon) túli oltással rendelkezı kutyájának
veszettség elleni védıoltását kérheti valamelyik állatorvosi rendelıben, vagy a
06-30/9311-939 számon történt elızetes telefonon egyeztetéssel az
ebtulajdonos lakásán.
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2009. június 14.-én 10,00 órakor tanévzáró
Istentiszteletet tartunk a hittanos gyermekek
közremőködésével.
Ördög Endre
Evangélikus lelkész

Ezúton is kérjük Polgártársainkat, hogy az ingatlanaik
környezetében szíveskedjenek rendet tenni, azokat
csinosítani, virágosítani. A járdák fölé hajló ágakat,
gallyakat eltávolítani és az árkokat, átereszeket rendbe
tenni. Felhívjuk figyelmüket, hogy a gallyak és egyéb
természetes hulladék égetésére kizárólag péntek
délután van lehetıség!

II. Péteri Óhegyi Bornap
A Péteri Borbarátok második alkalommal rendezik meg a bor ünnepét az
Óhegyi szılıskertben 2009. június 6.-án 10,00 órától.
- Romantikus, díjtalan lovas kocsikázás.
- Fızıverseny.
- Ételek és borok ingyenes kóstolása kóstolópohárral.
- Hangulatos zene.
16,00 órától – 24,00 óráig a Happy Five zenekar gondoskodik a jó
hangulatról:
Mindenkit szeretettel vár a Péteri Borbarátok köre.

Péteri Községi Önkormányzat
Polgármesteri Hivatala

