Péteri
Hírlevél
——————————————————
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A Képviselőtestületi ülések hírei
A Képviselő-testület a 2009. július 15én megtartott ülésén a következő
döntéseket hozta:
A
Képviselő-testület
hatályon
kívül
helyezte a közterület- használatról, és a
közterület használati díj megállapításáról
szóló 13/1995.(VII.07.) sz. rendeletét, és
felhatalmazta a Polgármestert és a
Jegyzőt,
hogy
az
Önkormányzat
tulajdonában
álló
közterületek
használatára eseti jelleggel, szerződéses
viszony
létrehozásával
biztosítson
lehetőséget.
Elfogadta a 2008. évi védőnői teendőkről
szóló beszámolót.
Hozzájárult
a
Monor
és
Térsége
Önkormányzati Főépítészeti
Társulási
Megállapodás
módosításához,
és
módosította az Önkormányzati ÉpítészetiMűszaki Tervtanácsról, szervezetéről és
működési
szabályairól
szóló
11/2008.(X.09.) sz. rendeletét.
Döntött
a
civilszervezetek
részére
nyújtandó támogatásokról. A pályázók
részére az Önkormányzat az alábbi
támogatásokat nyújtja:
Péteri
Péteri
Péteri
Péteri

Nyugdíjas Klub
Községi Sportkör
Polgárőr Egyesület
Borbarát Kör

50.000,- Ft
500.000,- Ft
250.000,- Ft
200.000,- Ft

A Képviselő-testület felkérte a Jegyzőt,
illetőleg a Pénzügyi Ellenőrző Bizottság
Elnökét, hogy a Péteri Községi Sportkör

pályázati rendszeren kívüli támogatására
kezdje meg a tárgyalásokat.
A Képviselő-testület az EURO-CLEANING
Kft. 2009. március 1.-jétől – 2009.
augusztus 31.-ig szóló bérleti szerződésre
vonatkozó
kérelmét
elfogadta.
Felhatalmazta a Polgármestert a bérleti
szerződés megkötésére.
A Testület felhatalmazta a Polgármestert
és a Jegyzőt, hogy a felfüggesztő felvételtől
függő adás-vételi szerződést kössön Góczi
Péterrel
és
családjával
a
jelenleg
megosztás alatt álló „volt laktanyai”,
külterületi, a folyamatban álló megosztás
után kialakuló 082/12. helyrajzi számú
ingatlanra vonatkozóan.
A Képviselő-testület felhatalmazta a
Jegyzőt
és
Polgármestert,
hogy
a
felfüggesztő felvételtől függő adás-vételi
szerződést
kössön
a
Color-Car
Magyarország Kft.-vel a jelenleg megosztás
alatt álló „volt laktanyai”, külterületi, a
folyamatban
álló
megosztás
után
kialakuló
082/18.
helyrajzi
számú
ingatlanra vonatkozóan.
A Testület úgy döntött, hogy a Major köz
576/59. helyrajzi számú ingatlant és a
„postai”, Petőfi Sándor utca 577. helyrajzi
számú ingatlant társasházzá alakítja át.
Megbízta a Polgármestert és a Jegyzőt,
hogy a társasházzá alakításra vonatkozó
munkafolyamatokat indítsa el, illetőleg
intézkedjen
a
változási
vázrajzok
elkészítéséről és azok Földhivatalnál
történő bejegyzéséről.
A Képviselő-testület a 2009. július 28án megtartott ülésén a következő
döntéseket hozta:
HÍRLEVÉL augusztus 2009.08.13. 18:28:00

A
Képviselő-testület
hatályon
kívül
helyezte
az
Önkormányzat
sporttal
kapcsolatos
feladatairól
szóló
9/2009.(IV.23.,) számú rendeletét
A Képviselő-testület úgy döntött, hogy
érétkesíteni kívánja a Péteri, Akácfa utca
35/3. helyrajzi számú 611 m2 területű
építési telkét.
A Testület 4000,- Ft/ m2 vételi áron öt
évre szóló vételi (opciós) jogot és
elővásárlási jogot kíván létesíteni a Péteri,
Petőfi Sándor utca 84. szám alatti
ingatlanra („Szemők-ház”). Felhatalmazta
a Polgármestert és a Jegyzőt, hogy a vételi
jog és az elővásárlási jog bejegyzéséhez
szükséges megállapítást a tulajdonossal
kösse meg és intézkedjen e jogok inatlannyilvántartási bejegyzése érdekében.
A Testület döntött, hogy a Péteri, 026/6.
helyrajzi számú laktanyai ingatlant egy
részét bérbe adja Burján Zoltán és Burján
Gyula számára, méhészeti tevékenység
céljára.
A Képviselő-testület a Sportkoncepciójáról
szóló határozatát visszavonta.

MDF
Összesen:

25
536 szavazat

1. számú szavazókör (Pittner Dénes
Általános és Művészeti Iskola, 2209.
Péteri, Petőfi Sándor utca 57.)
Választópolgárok száma: 894
Szavazóként megjelentek száma: 293
Érvényes szavazatok száma listánként:
FIDESZ-KDNP
SZDSZ
MCF ROMA Ö.
Munkáspárt
MSZP
JOBBIK
LMP-HP
MDF
Összesen:

144
9
0
5
58
62
4
10
292 szavazat

2. számú szavazókör (Aprók Háza
Napköziotthonos Óvoda, 2209. Péteri,
Petőfi Sándor utca 60.)
Választópolgárok száma: 746
Szavazóként megjelentek száma: 246
Érvényes szavazatok száma listánként:

Tájékoztató a 2009. június 7.én (vasárnap) tartott
európai parlamenti
választásról
A 2009. június 7-én megtartott európai
parlamenti választáson községünkben az
alábbi eredmények születtek:
Választópolgárok száma összesen: 1634 fő
Szavazóként megjelentek száma: 539
Településszinten érvényes szavazatok
száma listánként:
FIDESZ-KDNP
SZDSZ
MCF ROMA Ö.
Munkáspárt
MSZP
JOBBIK
LMP-HP
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288
12
0
8
109
84
10

FIDESZ-KDNP
SZDSZ
MCF ROMA Ö.
Munkáspárt
MSZP
JOBBIK
LMP-HP
MDF
Összesen:

144
3
0
3
51
22
6
15
244 szavazat

Hirdetőtábla
Az Önkormányzat fontosnak tartja, hogy
Péteri lakosságának lehetősége legyen a
közérdekű információkat, felhívásokat,
jogszabályi
változásokat,
képviselőtestület döntéseit, pályázatokat és más –
akár
lakossági,
szervezeti
kérésre
kihelyezett
hirdetményeket
minél
szélesebb körben megismerni. Eddig erre
csak a Polgármesteri Hivatal folyosóján

kihelyezett táblán volt - korlátozottan lehetőség. A Képviselő-testület ezért úgy
döntött, hogy a Lakosság teljesebb körű
tájékoztatását
egy
fa
hirdetőtábla
kihelyezésével is biztosítja. A Bognár
Andor
által
elkészített
tábla
a
Polgármesteri Hivatal épülete elé került
kihelyezésre. Terveink szerint minden
fontos önkormányzati információ és
tájékoztató megtalálható lesz majd rajta.
Reméljük, hogy minél többen olvassák és
figyelemmel kísérik majd az itt megjelenő
közérdekű információkat!

Dr. Molnár Zsolt polgármester

II. Péteri Bornap

fel az Ó-hegyen. A civiltársadalom igazi
lényegével működő társadalmi élet egyik
legszebb példája a Péteri Borbarát Kör
kezdeményezése. Kevés példa van arra,
hogy
önálló
civilkezdeményezésre,
önkormányzati, intézményi és állami
közreműködés nélkül, civilösszefogással,
magánerőből
szülessen
emlékmű,
emlékhely.
Szívmelengető dolog, hogy a Péteri
Borbarát Kör fontosnak tartotta azt, hogy
emléket állítson az Ó-hegyen azon távoli
és közeli őseinknek, akik munkájával
létrejött e hely mai lényege, tartalma és
arculata. Örülök, annak hogy vannak
olyan polgártársaink, akik gondolnak
arra, és fontosnak tartják azt, hogy a mai
ember megálljon néhány pillanatra és
tisztelettel adózzon az elmúlt generációk
léte és munkája felett! Örülök, hogy
vannak olyan polgáraink, akik anyagi
ráfordításukkal, terveikkel, munkájukkal,
ötleteikkel és szabadidejükkel emlékhely
építésével
lehetőséget
adnak
ehhez
nekünk is!
Az emlékhely nem ahhoz szól, aki
felállítja, hanem mindazokhoz, akik az
előtt
szemlélődőként
megállnak
és
átgondolják az emlékhely valódi üzenetét.
Az emlékmű felállításával és a péteri
bornap
megszervezésével
a
Péteri
Borbarát Kör megkezdte az eddig
alapvetően
csak
mezőgazdasági
hasznosítású Ó-hegy területének Péteri
közösségi
életébe
történő
szerves
bevonását.
Mint a település polgármesterét nagy
örömmel tölt el, hogy Péteri polgárai a
Borbarát Kör keretében valódi, igazi
polgári értékekről tesznek az emlékmű
felállításával
bizonyságot.
Az
ősök
tisztelete,
elődeink
munkájának
a
megbecsülése, a szülőföld és annak a
hagyományainak a tisztelete, majd ezen
dolgok
tiszteletére
kőből
emlékhely
állítása, valódi polgári, civil erény.
Dr. Molnár Zsolt polgármester

A II. Péteri Bornapon a Borbarát Kör
Egyesület emlékművet állított és avatott

A Péteri Borbarát Kör ezúton köszöni meg
mindazok munkáját, akik az Ó-hegyi
bornap alkalmával bármilyen segítséggel
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(eszközök beszerzése, berendezés, főzés)
hozzájárultak
a
nap
sikeres
lebonyolításához.
Péteri Borbarátok Köre

Kirándulás Nagypakán
Alexander
Hunka
polgármester
meghívására
2009.
július
25-én
ellátogattunk
„testvérközségünkbe”
Nagypakára (Vel’ká Paka). A csallóközi
településen Péterit a polgármester, a
jegyző,
a
Nyugdíjas
Klub,
a
Hagyományőrző
Kör,
valamint
a
„Viráglányok” néptánccsoport képviselte.
Az egész napos program a már kialakult
hagyományoknak megfelelően zajlott le.
Szent László király és a nagypakai temetői
emlékhely megkoszorúzása után a szíves
vendéglátást műsorral köszöntük meg.
Bízunk abban, hogy a rokoni, baráti és
hivatali kapcsolatok e látogatással is
tovább erősödtek.

Megújult a buszforduló!
Hosszabb
ideig
kihasználatlan
és
jellegtelen terület volt a település felső
részén létesített autóbuszmegálló és
környéke. Némi kreativitással, közcélú
munkásaink lelkes munkájával és Losonci
Gyula
virágkertész
ingyenes
növényfelajánlásaival sikerült egy olyan
településképet
is
meghatározó
közterületet kialakítanunk, amely méltó
módon köszönti a Péteribe Gyömrő felől
érkezőket és reményeink szerint esztétikai
élményt nyújt Péteri Lakosságának is.

A munkálatok kezdete
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Munkásaink

Az elkészült sziklakert

Mindannyiunk közterülete
Tisztelt Lakosság!
Több esetben felmerült már kérdésként
az, hogy az ingatlanok előtti közterület
(járda,
árok,
átereszek,
zöldterület)
gondozása, tisztán tartása kinek a
feladata? Az Önkormányzaté vagy a
közterület melletti inatlan tulajdonosáé?
A kérdésre a választ az 1/1986. (II. 21.)
ÉVM-EüM együttes rendelet adja meg. A
rendelet szerint az ingatlan tulajdonos
köteles gondoskodni az alábbi területek
tisztán tartásáról, és e területekről a
csapadékvíz
zavartalan
lefolyását
akadályozó anyagok és más hulladékok
eltávolításáról:
- az ingatlan előtti járdaszakasz,
- ha az ingatlan előtt nincs járda,
akkor az ingatlan előtti egy méter
széles területsáv,

- ha a járda mellett zöldsáv is van,
akkor annak az úttestig terjedő teljes
területe,
- az ingatlan előtti árok (és annak
műtárgyai, átereszei),
- tömbtelken a külön tulajdonban
álló
egyes
épületek
gyalogos
megközelítésére
és
körüljárására
szolgáló terület.
Mindannyiunk közös érdeke, és egymás
irányában jogos elvárása, hogy Péteri
településképe tiszta és rendezett legyen,
hogy
utcáink
gondozott
képet
mutassanak! A nyár elején örömmel
mondtam ezért igent a Péteri Faluszépítő
Egyesület új elnökének, Kirrné Feicht
Ágnesnek a felkérésére, hogy a község
polgármestereként védnöke és támogatója
legyek a „Szebb, virágosabb Péteriért”
közterület- és községszépítő versenynek.
Az
önkormányzati
munkánk
iránti
tiszteletnek
is
éreztem,
hogy
egy
civilszervezet is felvállalja azt, hogy tesz
Péteri
közterületi
rendezettségéért,
szépségéért. Az Önkormányzat a közcélú
foglalkoztatás
új
jogi
rendszerét
kihasználva ez évtől komoly erőforrásokat
fordít arra, hogy településünk tiszta,
rendezett, virágos és szép legyen.
Lehetőségeinkhez
képest,
önzetlen
támogatóink
segítségével
mindent
megteszünk azért, hogy Péteri otthonos és
esztétikus legyen.
Több
olyan
települést
ismerünk
Magyarországon,
ahol
a
hasonló
községszépítő
kezdeményezések
egész
utcákat, emberek és közösségek tucatjait
mozgatják meg. Ezért reméltem, hogy ez
Péteriben is így lesz. A Faluszépítő
Egyesület kezdeményezését öt család
érezte fontosnak. Nekik ezúton is
köszönöm a részvételt!
Az Önkormányzat továbbra is kiemelt
fontosságúnak tartja a közös lakóterünk
ápoltságát. Tisztelettel kérek ezért minden
ingatlantulajdonost és ingatlanhasználót,
hogy - a fenti jogszabály alapján - az
ingatlana
előtti
közterület
tisztántartásáról és rendben tartásáról
rendszeresen gondoskodjon!
A vonatkozó helyi rendelet az ingatlanok
előtti közterületek rendben tartásának

lakossági elmulasztását szabálysértési
bírsággal
rendeli
büntetni.
A
Polgármesteri Hivatal dolgozói ezért
folyamatosan járják utcáinkat és figyelik
az
ingatlanok
előtti
közterületek
tisztaságát és rendezettségét. A lakossági
kötelezettség
elmulasztása
esetén
a
település jegyzője a vonatkozó törvény
alapján köteles lefolytatni a szabálysértési
eljárást.
Felhívom
a
figyelmet
arra,
hogy
településünk azon polgárai számára, akik
koruk, egészségi állapotuk, távollétük
vagy egyéb ok miatt nem tudnak e
kötelezettségük teljesítéséről gondoskodni,
a
Polgármesteri
Hivatal
a
közfoglalkoztatás
személyi
és
eszközállományával - térítés ellenében –
rendbe teszi e lakosaink ingatlana előtti
közterületet. Kérem, hogy ilyen igényüket
mielőbb jelezzék községünk jegyzőjénél a
314-069-es
telefonszámon
vagy
a
peteri@peteri.hu email címen!
Dr. Molnár Zsolt polgármester

Hasznosítható ingatlanok
Péteri Község Önkormányzata értékesíteni
kívánja az összközműves 2209. Péteri,
Akácfa utcában lévő 611 m2 területű
építési telkét. Az ingatlan 30%-ban
beépíthető.

Péteri
Község
Önkormányzata
hasznosítani kívánja a volt katonai
objektumán található kb. 140 m2
alapterületű ingatlanát, amelyhez 1000
m2 terület tartozik. Az ingatlan ipari,
gazdasági területen található. Az ingatlan
lakás kialakítás céljára nem használható
fel!
Előnyök: Jó közlekedés: új 4-es út öt
perc, 0-ás körgyűrű 10 perc alatt
megközelíthető. Ipari áram az ingatlanra
beköthető. Az ingatlan hasznosítására
bérleti jog, illetve adás-vétel egyaránt
lehetséges. A bérleti díj, illetve vételi ár
tekintetében döntésre a Képviselő-testület
jogosult.
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Várjuk jelentkezését!
cím: 2209 Péteri Kossuth L. utca 2.
e-mail: peteri@peteri.hu
tel: 29/314-069

A parlagfű irtás mindenki
érdeke
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy a földhasználó köteles az adott év
június 30. napjáig az ingatlanon a
parlagfű virágbimbójának kialakulását
megakadályozni, és ezt követően ezt az
állapotot a vegetációs időszak végéig
folyamatosan fenntartani. A jogszabályi
rendelkezés alapján a jegyző június 30-át
követően,
a
parlagfű
virágbimbó
kialakulásától
függetlenül
köteles
hatósági
eljárást
kezdeni
azon
földhasználókkal
szemben,
akik
elmulasztották
a
parlagfű
elleni
védekezési kötelezettségüket teljesíteni.
Parlagfű fertőzés esetén a jegyzőnek a
rendelkezésére álló bizonyítékok és a
körzeti
földhivataltól
kapott
adatok
alapján, újabb hatósági cselekmény
lefolytatása, külön védekezésre kötelező
határozat meghozatala nélkül el kell
rendelnie
a
közérdekű
védekezést,
melynek a költségei az ingatlan tényleges
használóját terhelik. A bizonyíthatóan
parlagfűvel
szennyezett
területek
használója
ellen
az
egyes
szabálysértésekről szóló 218/1999. (XII.
28.) Kormányrendelet 106. §-a (1)
bekezdése szerint szabálysértési eljárás
indítható, és hatvanezer forintig terjedő
pénzbírsággal sújtható.
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Pittner Dénes Általános és
Művészeti Iskola hírei
Felhívjuk minden kedves volt és leendő
diákunk figyelmét, hogy 2008 októbere
óta működik Péteriben a Tornadó
Hungary Sporttánc Egyesület, melynek
vezetője Mandics Edit péteri tánctanár.
2009. június 4-én példátlan nagy
érdeklődés mellett mutatták be szüleik és
barátaik előtt évzáró műsorukat Péteri
óvodásai,
iskolásai.
Vendégként
a
műsorban szerepeltek a budapesti Pál
Apostol Általános Iskola és a Pestújhelyi
Közösségi Ház táncosai is. Minden fellépő
műsorszámát
vastaps
kísérte.
Az
elismerés egyaránt szólt a diák és a
tanárnő teljesítményének.
Gratulálunk Kugler Bence péteri diáknak,
aki a Monoron megrendezett Strázsahegyi
Tekerő Amatőr Terep Kerékpárversenyen a
H= kategóriában III. helyezést ért el.
2009.
május
22-én
fergeteges
fúvóskoncertet adott a művelődési házban
a nagykátai Liszt Ferenc Alapfokú
Művészeti Iskola zenekara. Szabó Ferenc
iskolaigazgató, a zenekar karnagya, a
péteri iskola fúvós tanszakának tanára is.
A kulturális esemény bevételét az együttes
a péteri óvoda felújítására ajánlotta fel.
Sajnálatos, hogy e nemes felajánláshoz
kevés szülő, közéleti ember és péteri
polgár csatlakozott.
Mindannyiunk nevében elismerésünket
fejezzük ki a Pittner Dénes Általános – és
Művészeti
Iskola
„Viráglányok”
csoportjának, akik a Pest Megyei KI MIT
TUD? -on ismét sikeresen képviselték volt
iskolájukat és Péteri községet. Nevüket,
teljesítményüket megyeszerte ismerik,
számtalan meghívást kapnak. Tanulmányi
munkájukban és a néptánc tanulásban
elért eredményeikért méltán példaképei
lehettek az iskola tanulóinak.
2009.
június
5-én
tartották
a
Pedagógusnapi ünnepséget az iskolában.
Az
egybegyűltek
megemlékeztek
az
intézmény elhunyt tanárairól. Leleplezték
néhai Kalina Pál iskolaigazgató erre a
napra elkészült emléktábláját. Dr. Molnár

Zsolt polgármester köszöntő szavai után
diákok és a művészeti iskola növendékei
szereztek
örömteli
perceket
az
ünnepelteknek.
A tantestület és a Szülői Munkaközösség
szavazata alapján Turcsán Tibor nyerte el
a Péteri Iskoláért díjat. Gratulálunk!

Fontosabb időpontok
diákok és szülők
figyelmébe!
2009. augusztus 25.-én 8-13 óra:
Javítóvizsga,
2009. augusztus 27.-én 9-15 óra:
Tankönyvek kiosztása, taneszköz és
füzetvásár,
2009. augusztus 28.-án 18 óra:
Tanévnyitó ünnepség,
2009. szeptember 1.-jén 7.45 óra:
Tanévkezdés

Az Evangélikus Egyház
hírei
Amint azt az elmúlt napokban már
láthatta a község lakossága, a kegyeleti
helyhez méltatlan, sírhelyek és a temető
egyik fő útja között működő szemétlerakót
megszüntettük. A megszüntetés után a
rendezett terület a presbitérium később
esedékes döntése értelmében kegyeleti
funkciót fog betölteni (pl. lehetőséget
biztosít új sírhelyek kialakítására).
Ezzel párhuzamosan kérünk mindenkit,
hogy a meglevő hulladék-elhelyezési
lehetőségekkel éljenek, még akkor is, ha
azok eddig megszokottól eltérően más
helyre, esetleg távolabbra kerültek. A
konténeres szemétlerakás mellett a hátsó,
földbe mélyített lerakók azt a célt
szolgálják, hogy minél több hulladékot
tudjunk komposztálás, illetve egyéb
természetes
megsemmisítés
útján

környezetbarát és költségkímélő módon
kezelni.
Ha ezt fenntartóként nem tesszük meg és
a sírokat gondozó hozzátartozók sem
segítenek ebben, a mozdítható tárolókban
és az eddig használt beton lerakóban
felgyűlt hulladék-mennyiség rendszeres
elszállítása alkalmanként százezres (!)
nagyságrendű
kiadást
jelent
(nem
beszélve arról, hogy hetek elegendőek a
kritikus mennyiség eléréséhez).
Kérjük, hogy a temető egyéb pontjain
semmiféle
hulladék
ne
kerüljön
elhelyezésre, mert ez a fenntartó és a
sírjaikat gondozó hozzátartozók temetőt
szépítő,
rendben
tartó
munkájának
eredményét napról napra rongálja, és ez a
magatartás egyébként sem felel meg a
felelős, közösségi együttélés általános
emberi normájának – különösen egy
kegyeleti hely esetében.
Tovább folyik a temető nyilvántartásának
és naprakésszé tételének folyamata.
Kérünk mindenkit, hogy aki még nem
tette volna meg, a Lelkészi Hivatalban
jelentkezzen, és az egyeztetést folytassa le.
Ennek van adminisztratív és anyagi
oldala.
Nyilvántartásba
kerülnek
a
pontosított adatok (van sok olyan síremlék
is, amelyről a helyszíni felmérés során
semmiféle temetkezési időre vonatkozó
adatot nem lehetett megállapítani), és
lehetőség van készpénzzel, csekken, vagy
átutalással kifizetni a sírhelyek után 25
évenként járó megváltási díjat, amely a
temetőfenntartás költségvetésének egyik
elengedhetetlen bevételi forrása.
A díj mértéke azok részére, akik az
egyházfenntartással együtt, vagy külön,
de évről évre fizették a temetőfenntartást,
a 25 év díja 5.000,- Ft (méltányossági
összeg, hiszen 25 év alatt folyamatos díjat
fizetett), minden más esetben 35.000,- Ft.
A még eddig nem rendezett, 1984.
december 31. előtt használatba vett
temetkezési
helyekre
és
azokra,
amelyekről a helyszíni szemle során nem
lehetett
temetkezési
dátumot
megállapítani,
a
következő
hónap
folyamán figyelemfelhívó matricát fogunk
elhelyezni,
jelezve
az
egyeztetés
szükségességét.
A temető ügyében, és természetesen
mindennemű egyházi ügyben időpont
egyeztetésére, vagy információ kérésére
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van
lehetőség
a
29
314
016-os
telefonszámon,
vagy
e-mailben
az
endre.ordog@lutheran.hu címen.
Ördög Endre evangélikus lelkész

„Régi-új” falugazdász
Péteriben
Régi-új falugazdászként köszöntöm Péteri
népét,
különös
tekintettel
a
gazdálkodókra,
kertészkedőkre,
szántóföldön
vagy
haszonállatokkal
gazdálkodókra. Ez a mostani helyzet
átmeneti és a szükség kényszerítette ki:
Kömőcsy Tibor kolléga nyugdíjba vonult
és nem kíván a továbbiakban a nyugdíj
mellett munkát vállalni. Engem nyugdíj
mellett hívtak vissza - mint a körzet,
benne Péteri ismerője és sokak jó
ismerőse – így én végzem el a falugazdászi
teendőket.
Aki gazdálkodik, az tudja, hogy az
őstermelői
igazolványok
érvényesítése
zömmel már megtörtént, a területalapú
támogatások
lezárultak.
Ugyanakkor
váltható még új őstermelői igazolvány
(akik elvesztették, vagy most kezdenének
valamilyen
mezőgazdasági
terméket
értékesíteni), aki pedig régi igazolványát
nem érvényesítette még és esetleg
értékesítésre készül, sürgősen pótolja.
Tudniuk kell még, hogy aki őstermelőként
bármilyen terméket értékesít, annak
érvényes igazolvány mellett adószámmal
is rendelkeznie kell, mégpedig azért, mert
értékesítéskor nyugtát vagy számlát kell
kiállítania. Ilyen bizonylatot pedig, csakis
adószám
birtokában
vásárolhat
a
nyomtatványboltban. Azt is tudnia kell
mindenkinek, hogy aki „csak” őstermelő
(nincs munkaviszonya, nem tanuló,
nyugdíjas vagy egyéb módon sem
biztosított) annak 2007. január 1.-től
őstermelőként
kell
egészségés
nyugdíjbiztosítási
járulékot
fizetnie.
Minden más – a mezőgazdálkodásra
vonatkozó – kérdésekben személyesen
fordulhatnak
hozzám
szerdán
30
délutánonként 15-16
óra között a
Polgármesteri Hivatal melletti épületben.
Szita András falugazdász
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Falugondnok hírei:
Felhívom mindenki figyelmét és kérem
Önöket, hogy a csapadékos időjárásra
való
tekintettel
valamennyi
ingatlantulajdonos ingatlana előtt lévő
árkot tegye rendbe, mélyítse ki, a gazt
vágja le, az átereszeket tisztítsa ki
különösen a település mélyebben fekvő
részein (pl.: Táncsics Mihály, Madách
utcák)
a
csapadékvíz
kellemetlen
következményeinek elkerülése érdekében.
Kérem továbbá, hogy a fák, bokrok
járdára lehajló ágait vágják le a zavartalan
gyalogos közlekedés érdekében, illetve a
száraz füvet, gallyakat péntekenként
szíveskedjenek elégetni.
Árvai Gyula falugondnok

A Péteri Polgárőr Egyesület
hírei:
A Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy az
utóbbi időben elszaporodni látszik a most
épülő házaknál elhelyezett be nem épített
építőanyag
és
szerszámlopás.
A
közelmúltban
a
lakosság
aktív
segítségének köszönhetően két ilyen
esetet is sikerült megelőzni. A másik
előforduló probléma az idősek, illetve
egyedül élők megtévesztése, különböző
trükkökkel való becsapása. Ne engedjen
be a lakásába idegeneket, ha mégis
elkerülhetetlen, hívja át szomszédját!
Kérjük, hogy figyeljelek oda egymásra.
Köszönet jár minden Péteri lakosnak, aki
lehetőségeihez mérten támogatni tudta,
illetve a jövőben támogatni tudja az
egyesületet. Továbbra is minden forintra
szükség van, hogy az egyesület működni,
létezni tudjon. Köszönjük az adó 1%-ból
befolyt felajánlásokat is.
A szolgálatban lévő polgárőrök a 0620/211-0772-es
telefonszámon
hívhatóak.
E-mail címünk: p.polgarorseg@gmail.com
Weboldalunk:
http://www.peteripolgarorseg.eoldal.hu/
Varga Zsolt PPE elnöke

Álláslehetőség Péteriben
A JUNIOR Vendéglátó Zrt. felvételt hirdet
Péteriben,
szeptemberben
megnyíló
üzemébe az alábbi pozíciókra:
- szakács
- cukrász
- kazánfűtő
munkakörökben
szakképzett
munkavállalók jelentkezését várjuk.
Munkatársakat
keresünk
továbbá
konyhai kisegítő munkára, valamint
legalább
középfokú
végzettséggel,
vendéglátó és számítógépes ismeretekkel
rendelkező
munkatárs
jelentkezését
várjuk
gazdasszony
munkakörbe.
Jelentkezési határidő: 2009. augusztus
16.
Önéletrajzaikat a Junior Vendéglátó Zrt.
1095.l Budapest, Mester u. 29-31.
levélcímen,
illetve
a
munkaugy@juniorrt.axelero.net e-mail
címen várjuk.

Felhívás szakirányú
képzésre
A
Corvinus
Egyetem
(BCE)
Közgazdaságtudományi Kar Továbbképző
Intézete – az Állami Számvevőszék szakmai
támogatásával – ismét indít egyéves
szakirányú képzést a 2009/10. tanévben,
Önkormányzati pénzügyek szakon. A
szak részletes tematikája a www.unicorvinus.hu
oldalon
a
Közigazgatástudományi Kar, Szakirányú
képzések címszó alatt található. Még lehet
jelentkezni a Továbbképző Intézet által
kiadott jelentkezési lapon, amit a 061/482-66-10-es telefonszámon, illetőleg
Móricz
Ida
asszonytól
lehet
kérni.
Jelentkezési díj: 7000,- Ft. Tandíj:
137.000,- Ft/félév.
Dr. Cserny Ákos igazgató

Mindenki figyelmébe
ajánljuk!

Tájékoztatjuk
ügyfeleinket,
hogy
a
lakossági csatorna-közmű megvalósítását
szolgáló LTP. számlák megszűnéshez
érkezetek.
Azon
ügyfeleink,
akik
már
megszüntetették
számlájukat
nincs
tennivalójuk.
Az OTP Bank Nyrt. illetékeseinek
legfrissebb tájékoztatása szerint nem
kell
feltétlenül
bemenni
a
pénzintézetbe
a
számlák
megszűntetése érdekében. Függetlenül
attól, hogy az ügyfelek kezdeményezike a számlák megszűntetését, azok
automatikusan
megszűntetésre
kerülnek.
Az esetleges túlfizetések
visszafizetésével
kapcsolatban
a
pénzintézet fogja megkeresni Önöket.

A Posta kérése
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy
a
postai
levélszekrényeket
szíveskedjenek
átvizsgálni,
a
darázsfészkeket eltávolítani, tekintettel
arra, hogy a postai kézbesítőket több
esetben a küldemények kézbesítésekor
darázstámadás érte.

Tüdőszűrés
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
községünkben 2009. szeptember 7.-től
2009.
szeptember
10.-ig
kerül
megszervezésre
a
tüdőszűrő,
a
következő beosztásban:
2009.
2009.
2009.
2009.

szeptember
szeptember
szeptember
szeptember

7. (hétfő) 12,00-18,00
8. (kedd)
8,00-13,30
9. (szerda) 12,00-18,00
10. (csüt.) 8,00-13,30

Megnyitottunk!
Mindenkit szeretettel vár a megújult
kínálattal és kellemes környezettel csábító
Rigó Söröző!
Ajánlatunk:
minőségi
olasz
fagyi,
szendvicsek, palacsinták, tortarendelés,
sütemények, üdítők, kávé, minőségi
italok.
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Mindenkit szeretettel várunk a 2209.
Péteri, Petőfi Sándor utca 66. szám alatt,
a Virágbolt mellett.

Szemétszállítás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a KÖVÁl Zrt. Péteri településen 2009.
augusztus
21-én
az
országos
munkarenddel
szemben
nem
tart
munkaszüneti napot, hanem a lakossági
szemétszállítást változatlanul elvégzi.

Lomtalanítás
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
a KÖVÁl Zrt. Péteri településen 2009.
augusztus
21-én
az
országos
munkarenddel
szemben
nem
tart
munkaszüneti napot, hanem a lakossági
szemétszállítást változatlanul elvégzi.
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy
2009. szeptember 18-án (péntek) Péteri
község intézményes szemétszállításba
bevont területén lomtalanítást végez a
KÖVÁL Zrt.
Kérjük, hogy feleslegesség vált lomjaikat,
a forgalmat nem akadályozó módon,
reggel 7,00 óráig tegyék ki ingatlanjaik
elé.
Felhívjuk
figyelmüket,
hogy
lomtalanításkor nem tehető ki veszélyes
hulladék (pl. festék, olaj, gépjármű és
traktorgumi, állati ürülék, vegyszerek,
akkumulátorok,
elemek,
azbeszt
alapanyagú tetőfedő elemek és nem
azonosítható anyagok) A lomtalanításkor
ugyancsak nem kerül elszállításra a 3
méternél hosszabb és az összességében 1
köbmétert
meghaladó
mennyiség,
valamint
az
ipari
és
nagyüzemi
tevékenység hulladéka sem. Ez esetben
elszállításról az ingatlan tulajdonosa
köteles gondoskodni saját költségén. E
célra a KÖVÁL Zrt.-nél bérelhetnek
konténert.

Kérjük, segítsenek!
2009. június 14-én (vasárnap) a Péteri,
Széchenyi utca 4. szám alatt betörés
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történt. Az ingatlan tulajdonosa 50.000,Ft nyomravezetői díj ellenében kér minden
olyan
személyt,
aki
megfelelő
információval tud szolgálni a betörő
személyével
kapcsolatban,
hívja
a
következő számot: 06-20/350-42-98.

Kiárusítás
A Péteri Általános Művelődési Központ
Igazgatója tájékozatja a Lakosságot, hogy
az ÁMK intézményeiben selejtezésre került
illetve a feleslegessé vált eszközökből
kiárusításra kerül sor.
A kiárusítás helye: FöldváryElemér Művelődési Ház

Boér

Ideje: 2009. szeptember 3-4.
16,00 között

8,00-

2009. szeptember 5.
13,00 között

8,00-

Az eszközök árat is tartalmazó jegyzéke
2009. augusztus 25.-től munkaidőben
megtekinthető a Péteri Polgármesteri
Hivatalban, a Pittner Dénes Általános- és
Művészeti Iskolában, az
„Aprók Háza”Napköziotthonos Óvodában,
valamint
az
iskola
honlapján:
www.pittner.hu

Köszönet
Köszönjük a Péteri Polgárőr Egyesületnek,
hogy július hónapban teljes hosszában
lekaszálták a Temető Dózsa György utca
előtti közterületi részét!
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