
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Új esztendőre készülődve 
 

 

 

A karácsonyi vásárlás, ajándékozás és ünneplés után szilveszter éjszakáján az óévet is 

elbúcsúztattuk.  

 

Várjuk a következőt, a 2007-es évet. 

 

Várunk és bizakodunk. Igaz, hogy az elmúlt év sem volt 

könnyű, de ilyenkor a szeretet ünnepe miatt, vagy éppen azért, 

mert a karácsonyt és újévet a szeretet jegyében akarjuk 

ünnepelni, így kicsit valamennyien jobbak szeretnénk lenni. 

 

Talán, mert úgy érezzük, összetartozunk. Talán, mert az az 

érzésünk, hogy magunkon és egymáson kívül nincs kire 

számítanunk. Mert a világ nagy, de egymástól a távolság 

nekünk karnyújtásnyi. 

 

Tervezgetünk ugyanúgy, mint szüleink, nagyszüleink. Az élet 

nagyon kis örömökkel is széppé tehető. Az élet szépségeit 

bizony akkor értékeljük, amikor valamilyen baj ér bennünket, 

és ennek elmúltával megérezzük az örömet, de legalább azt, 

hogy a rossztól megszabadultunk. 

 

Bízom benne és kívánom, hogy Újpetre lakói 2007. évben kitartó és sikeres munkával érjék el 

a 2007. évre tervezett céljaikat. 

 

BÉKÉS, BOLDOG ÚJ ESZTENDŐT KÍVÁNOK ÚJPETRE MINDEN LAKÓJÁNAK! 

 

 

 Gaszt Árminné 

 polgármester 

 

 

 



  

Újpetre község népességével összefüggő adat 2006. évre: 
 

A község lakóinak száma 2006. január 1-jén: 1168 fő 

A község lakóinak száma 2007. január 1-jén: 1142 fő 

Születések száma 2006. évben: 13 fő 

Házasságkötések száma 2006. évben: 5 fő 

Halálozások száma: 15 fő 
 

 

Tájékoztató 
 

A TWIN-SAT KÁBEL Kft. (7631 Pécs, Közraktár u. 31.) tájékoztatja a kedves Előfizetőit, 

hogy 2007. január 01. napjától két újabb magyar nyelvű csatorna kerül bevezetésre. 

Vételi helyek:  
 

 PRIVATE SPICE C 23 487,25 MHZ  (felnőtt csatorna) 

 TV PAPRIKA   C 24 495,25 MHZ 

 

A közeljövőben társaságunk további magyar nyelvű 

csatornabővítést tervez. 

Decemberben néhány órás adásszünet várható a 

csatornabővítések miatt, ezért előre is szíves elnézésüket kérjük.  

Ezúton tájékoztatjuk Önöket egyben arról, hogy a bővült használat, az infláció és a 

csatornaszolgáltatók áremelése következtében 2007. január 1-től a díjak a következőképpen 

változnak: 

Alapcsomag havi díja:   bruttó 2000,-Ft 

Bővített csomag havi díja: bruttó 2800,-Ft 
 
 

Adventi programok fiataljainktól 
 

Köszönetet szeretnénk mondani a képviselő 

testület és a falu nevében az Adventi 

rendezvényekért, ezek kivitelezéséért az 

Ifjúsági Egyesületnek. Reméljük ebből a jól 

sikerült ötletből hagyomány lesz. Így 

karácsony előtt mindenkinek jól esik a 

kikapcsolódás, forralt bor és sütemények közt 

egy kis „pletyó”. A karácsonyi légkört még 

fokozta a Betlehemes játék, ami még 

hangulatosabbá tette az eseményt.  

 

 

 

Az idősebb embereknél tett látogatás is egy 

ünnephez méltó gesztus volt tőletek. 

                    Így tovább!  
Ez a ti falutok is, a mi büszkeségünk a ti 

büszkeségetek , maholnap úgy is ti lesztek 

Újpetre felnőttjei. /czigány/ 

 

2006.december 23-24. 

 
 

 

További képek a www.ujpetre.hu weblapunkon 

http://www.ujpetre.hu/


  

SZEMÉTSZÁLLÍTÁS 
 

Újpetre község Önkormányzatának képviselőtestülete a legutóbbi ülésén úgy döntött, hogy 

2007. január 1-től  a szemétszállítási díjat a lakosság fizeti. Ennek menete a következő: 
 

A lakosság 160,-Ft+áfa díjat fizet ürítésenként, mely összeget a kezelési költséggel együtt 

negyedévente fog kiszámlázni a Kaposvári Városgazdálkodási Rt a lakosság felé, melyet 

csekken kell befizetni. A havonta fizetendő összeg 1072,-Ft, amely tartalmazza 

a csekkfeldolgozási díjat is. Azon ingatlantulajdonos szemetét a közszolgáltató nem viszi el 

aki nem fizeti a díjat.  
 

A továbbiakban felhívnánk a figyelmüket a szemétszállítást szabályozó helyi rendelet egyes 

bekezdéseire, amely betartása mindenkire nézve kötelező, a megszegőkkel szemben 

szabálysértési eljárást fogunk indítani. 
 

 A rendelet hatálya Újpetre község közigazgatási területén belül a rendszeres 

hulladékszállításba bevont, helyi közszolgáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosaira, 

birtokosaira vagy használóira, együttesen használt tárolóedény esetén a lakásszövetkezetekre 

és társasházakra (továbbiakban együtt: „ingatlantulajdonos”) terjed ki.  
 

A közszolgáltatás az ingatlantulajdonos által a közszolgáltató szállítóeszközeihez 

rendszeresített gyűjtőedényben, az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére 

bocsátott települési szilárd hulladék begyűjtésére és rendszeres elszállítására; az ingatlanon 

összegyűjtött lomtalanítás körébe vont települési szilárd hulladék – a közszolgáltató által 

meghatározott időpontban és helyen történő – begyűjtésére és a közszolgáltató általi 

elszállítására terjed ki. 
 

Az ingatlantulajdonos köteles a Újpetre község önkormányzata által szervezett 

közszolgáltatás igénybevételére: az ingatlanán keletkező települési szilárd hulladéknak a 

rendeletben előírtak szerinti gyűjtésére, a szállítási napokon elszállítás céljából a 

közszolgáltatónak történő átadására és közszolgáltatási díj megfizetésére.  
 

Az ingatlantulajdonos az ingatlanán keletkező vagy birtokába került települési szilárd 

hulladékot a környezet szennyezését megelőző, károsítását kizáró módon köteles gyűjteni, és 

ahhoz a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített tárolóedényt köteles igénybe venni. 
 

A tárolóedény mellé hulladékot elhelyezni csak a közszolgáltató által rendelkezésre bocsátott, 

az önkormányzatnál megvásárolt, jelzéssel ellátott zsákban lehet. A jelzett zsák ára 330,-Ft, 

amely tartalmazza a települési hulladék elszállításának, kezelésének és ártalmatlanításának 

költségét.  
 

 

Nyugdí jas  est  2006  
 

Az évek során kialakult hagyományokhoz 

híven idén is megtartottuk a nyugdíjas estet. 

Örömünkre nagy részvétel mellett jó 

hangulatú összejövetelnek voltunk tanúi, 

amit még színesített a fellépők műsora is. 

Persze a finom vacsora se maradt el melyet 

kritikus háziasszonyok sora pozitívan 

értékelt. Az összejövetel olyannyira jól 

sikeredett hogy a végén még táncra is 

perdültek nyugdíjasaink. Külön köszönet a 

szorgos kezű segítőknek és azoknak akik 

lehetővé tették ennek a jól sikerült estnek a 

megvalósítását. 

További képek a www.ujpetre.hu weblapunkon 

http://www.ujpetre.hu/


  

Újpetrei Önkormányzat Képviselőtestületének 

19/2006.(XII.15.) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott 

ivóvízért fizetendő díjakról  
 

Az Újpetrei Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi 

LXV. Törvény 16.§. (1.) bekezdésében, valamint az árak megállapításáról szóló többször 

módosított 1990. évi LXXXVII. Törvény 7.§.-ában kapott felhatalmazás alapján a vízdíjról a 

következő rendeletet alkotja: 

1.§. 
 

(1.) A képviselő-testület a Tenkesvíz Kft. (továbbiakban: szolgáltató) által üzemeltetett 

önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott ivóvízért fizetendő díjat 

(továbbiakban: vízdíj)  
 

 lakossági díj: 210,- Ft/m
3 

 közületi díj: 321,- Ft/m
3 

 

összegben állapítja meg. 
 

(2.) Az (1.) bekezdésben megállapított vízdíjon felül valamennyi – a vízhálózatra csatlakozó 

– fogyasztó alapdíjat kell, hogy fizessen a csatlakozó vízmérő átbocsátó képességétől 

függően, az alábbiak szerint: 
 

 Vízmérő mérete (mm) fizetendő alapdíj (Ft/hó) 

 13 – 20 165 

 25 385 

 40 – 50 1375 

 80 – 100 2200 

 150 – 8250 
 

(3.) Az (1.) és (2.) bekezdésben megállapított díjak, amelyek együttesen képezik a 

szolgáltatás díját, az általános forgalmi adót nem tartalmazzák. 
 

(4.) A (2.) bekezdésben megállapított alapdíj a 38/1995.(IV.5.) Kormányrendeletben 

meghatározott vízmérő (2.§. (13.) bekezdés a./ pont) alapján történő számlázás 

költségeit tartalmazza. 
 

(5.) Nem kell vízdíjat fizetni a közműhálózaton lévő tűzcsapról a tűzoltáshoz használt vízért. 
 

2.§. 
 

A fogyasztó által fizetendő vízdíj alapja a szolgáltatási ponton felszerelt vízmérővel mért 

vízmennyiség, ennek hiányában a vízdíjat az érvényes KöViM rendelet melléklete szerinti 

átalánnyal kell meghatározni. 
 

3.§. 
 

Ez a rendelet 2007. január 1-től lép hatályba.  
 

 

 Gaszt Árminné Spánné Csalos Beáta 

 polgármester körjegyző 
 
 

A rendeletet a képviselőtestület a 2006. december 11-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 

2006. december 15-én. 
 

    

 Spánné Csalos Beáta 

 körjegyző  


