Péteri Hírlevél
Péteri Község Önkormányzatának hivatalos lapja
2019. július - különszám
Meghirdetésre került a 2019. évi járdaprogram
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2019. évre vonatkozóan pályázatot írt ki lakossági
járdaépítésre Péteri területén lévő utcákra vonatkozóan.
Lakossági járdaépítési pályázatra minden olyan Péteri közigazgatási területén elhelyezkedő ingatlan tulajdonosa
vagy használója jelentkezhet, aki vállalja a munka kivitelezését az Önkormányzat által finanszírozott anyagból
(sóder, cement, mixerbeton, földnedves beton, térkő, szegélykő) 2019. október 31-ig.
A pályázat pozitív elbírálása esetén az anyag beszerzése az ingatlan tulajdonosának vagy használójának feladata, a
felmerülő költségeket a Péteri Község Önkormányzata (címe: 2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2.; adószáma:
15734707-2-13) nevére és címére kiállított számla alapján, betonjárda esetén 1.500 Ft/m2 mértékig, térkő járda
esetén 2.000 Ft/m2 mértékig támogatja az Önkormányzat a 2019. évi költségvetésben meghatározott forrás erejéig.
A pályázatok benyújtásának határideje: 2019. augusztus 31. A beérkezett pályázatok folyamatosan kerülnek
elbírálásra.
A pályázat benyújtásának módja: a kitöltött pályázati adatlapot a benyújtási határidő napjáig lezárt borítékban kell
eljuttatni személyesen vagy postai úton a Péteri Polgármesteri Hivatalba (2209 Péteri, Kossuth Lajos u. 2.). Az
adatlapot a jelentkezni kívánók átvehetik a Polgármesteri Hivatalban ügyfélfogadási időben vagy letölthetik a
www.peteri.hu oldalról. A borítékra kérjük ráírni, hogy „2019. évi járdaépítési program”.
A jelentkezőket postai úton, levélben tájékoztatjuk a pályázat eredményéről és a szerződéskötés részleteiről.
A pályázati program részletei a pályázati felhívásban találhatók, amely letölthető a www.peteri.hu oldalon.
Péteri Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Testvértelepülési látogatásra hívjuk érdeklődő lakosainkat Nagypakára
A felvidéki Nagypaka községgel 1997-ben, 22 évvel ezelőtt kötött Péteri testvérközségi együttműködési
megállapodást. A történelmi hagyományokra épülő kapcsolat azóta is töretlenül tart, mindig öröm számunkra
amikor nagypakai barátainkat, rokonainkat láthatjuk Péteriben vendégül.
Az idei évben Nagypaka település nevében Ivan Senan polgármester úr hívta meg Péteri delegációját a nagypakai
falunap rendezvényre. Szeretnénk, ha a péteri küldöttséghez olyanok is csatlakoznának, akik még nem jártak
barátainknál Nagypakán.
A testvérközségünk látogatása 2019. augusztus 17-én lesz. Különbusszal megyünk. 8 órakor indulunk, s az oda
úton érdekességképpen megállunk a bősi vízerőműnél. A falunap keretében 13 órakor ebéddel várnak minket,
majd ünnepi Istentiszteleten veszünk részt. Ezután hagyományainkhoz híven elhelyezzük a megemlékezés
koszorúját őseink emlékére. A falunapi rendezvény megnyitóját követően fellépők, élőzene szórakoztatja a
résztvevőket, megtekinthetjük a veterán járművek bemutatóját, a kisebbek ugrálóvárban is játszhatnak. Nagypakai
barátaink teljes ellátással várnak minket. Hazaérkezés várhatóan éjszaka lesz. Az útiköltség utazókat terhelő
kedvezményes díja 2.000,- Ft/fő, melyet jelentkezéskor kell befizetni az önkormányzat pénztárába. A fennmaradó
ca. 120.000 forint utazási költséget Péteri Község Önkormányzata finanszírozza.
Kérjük, hogy akik szeretnének a péteri delegáció tagjaként augusztus 17-én ellátogatni a testvérközségi találkozó
keretében Nagypakára, jelezzék szándékukat a 29/314-069-es telefonszámon vagy a peteri@peteri.hu mail címen
2019. augusztus 1-jén 12 óráig. A részvételi lehetőség függ a busz jelentkezéskor szabad férőhelyeinek számától.
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Repülők Péteri felett
A Liszt Ferenc Nemzetközi repülőtér II. futópályájának felújítás miatti zárását a repülőteret üzemeltető Budapest
Airport Zrt. 2019. 06. 20-án 16:00 órától megszüntette és visszaállt a 2019. 04. 23-a előtti üzemelési rend.
Mi is tapasztaltuk és több lakos is jelezte, hogy a korábban egyeztetett, a repülőgépek
műszeres indulási eljárásban való repülése 5000' tengerszint feletti magasságig történő
betartatása az északi irányú első fordulópontig sajnos számtalan esetben nem valósul
meg, ezért sok repülőgép ennél alacsonyabb magasságban és/vagy közvetlenül
településünk központi területe felett fordul keleti irányba, s emiatt ismét jelentős
zajterhelés éri Péteri község lakóit. Ezt írásban jeleztük a HungaroControl Zrt-nek és
kértük, hogy intézkedéseikkel segítsék a településünk fölé történő besodródások
elkerülését.
A HungaroControl Zrt. válaszában kifejtette, hogy a 06. 20-a utáni napokon Pest megyén kiterjedt zivatarfelhők
láncolata vonult végig (06. 20., 06. 22., 06. 23.), amely miatt a 13L futópályáról szabvány indulási eljárást
végrehajtó légijárművek a légiforgalmi irányító utasítására a felszállást követően a SID-től eltérő útvonalon
közlekedtek. A heves zivatar tevékenység okán több légijárműnek is az indulási eljárástól eltérő útvonalon történt a
kivezetése. Az alábbi linken visszanézhető ezen napok meteorológiai radarképe 30 perces bontásban:
https://www.metnet.hu/radarkep?year=2019&month=6&day=22
A Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér környezetében hatályos zajgátló védőövezetet kijelölő határozat
rendelkezéseitől való eltérésekről a HungaroControl Zrt. havonta jelentést készít, amelyet a tárgyhónapot követő
hónap utolsó napjáig nyújt be a légiközlekedésért felelős hatóságnak. A kötelezés teljesítésére 2019 júniusának
tekintetében 2019. 07. 31-ig kerül sor, amikor minden egyes SID-et nem pontosan végrehajtó légijármű esetében
vizsgálatot folytat le a HungaroControl Zrt.
A Budapest Airport Zrt. által végzett zajmérés július 4-én megkezdődött Péteriben. Az elkészült mérési
eredményekről természetesen tájékoztatjuk majd a lakosságot.
Ahogy a Hírlevél júniusi számában jeleztük, sajnos nem sikerült Péterinek egyedül elérni azt, hogy a
Légiközlekedési és Repülőgépipari Tanács ülésein részt vehessünk. Mivel a környező érintett települések vezetői is
fontosnak tartják a lakosság érdekeinek képviseletét, ezért Petőné Vizi Valéria koordinálásával Gyömrő, Monor,
Üllő, Péteri és Vecsés települések polgármesterei közös levélben fordultak Dr. Palkovics László innovációs és
technológiai miniszterhez annak érdekében, hogy a 2019. április 11-én megalakult Légiközlekedési és
Repülőgépipari Tanács tagjai között a légijárművek déli irányban történő le- és felszállással érintett települések is
részt vehessenek. Bízunk benne, hogy kérésünk megértésre talál és Budapest Főváros Önkormányzata mellett a
déli irányban zajterheléssel érintettek is képviselve lehetnek a településeinket is jelentősen érintő döntésekben.
Petőné Vizi Valéria
polgármester

Jelentős pályázati sikerekkel folytatódik Péteri lendületes fejlődése
Az elmúlt napokban kaptunk értesítést arról, hogy a Magyar Falu Program keretében csaknem 27 millió forint
támogatást nyertünk a művelődési ház tetőszerkezetének felújítására, klimatizálásra és eszközök beszerzésére,
továbbá 1 fő kulturális szakember 1 éves időtartamú foglalkoztatására, illetve az orvosi rendelő klimatizálására,
védőnői és orvosi eszközök, bútorok beszerzésére.
A legjobb hír talán mégis az, hogy a 2018-ban benyújtott pályázatunk is pozitív elbírálásban részesült, így
várhatóan 2020 őszétől Péteriben is bölcsőde fogadhatja a legkisebbeket! Településünk nagyon várt
intézménye hiányt pótol, hiszen örömmel látjuk, hogy minden évben sok kisgyermek születik, s több évtizede
várjuk már a lehetőségét e szolgáltatás kialakításának. Az ovi augusztus végi költözésével az ingatlan adott, most
már ”csak” az épület bölcsődei szabványoknak való megfelelő átépítésre van szükség!
A Hírlevél augusztusi számában részletesen beszámolunk mindegyik pályázati projekt tervezett eredményéről és a
beruházások várható ütemezéséről.
Petőné Vizi Valéria
polgármester
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