
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1848. március 15. 
 

Ezen a napon emlékezünk az 1848-as szabadságharcra. 
 

Eszünkbe jut a kokárda, Petőfi Sándor, Tizenkét pont, Nemzeti Dal.  
 

Március 15-e nemzeti ünnep. 
 

Ekkor emlékezünk az 1848-as forradalom és szabadságharc 

történelmi pillanataira és szereplőire. 
 

Több mint 150 év elteltével csodálatra méltó az a hit, az a magánérdek nélküli lelkesedés, ami 

a magyar társadalom szinte összes rétegeit és tagját fűtötte. 
 

Gondoljunk azokra az emberekre, akik irigylésre méltó bátorsággal álltak helyt ezen a napon. 
 

Nőnap  
 

Köszöntjük Újpetre lányait, asszonyait a Nemzetközi Nőnap alkalmából! 
 

 
 

 

Óvodai jótékonysági farsangi bál 

A hagyományokhoz híven, a 2007-es évben is 

megrendezésre került az Újpetre és Környéke 

Óvodásaiért Közalapítvány jótékonysági farsangi 

bálja. Örömmel mondhatom, hogy sokan jelentek 

meg ötletes jelmezekben. Természetesen a jó 

hangulat hajnalig sem lankadt, hiszen a Favorit 

Éjfélkor nagyszámú és értékes tombolasorsolás volt. 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, 

akik adományaikkal segítették az alapítvány 

munkáját. A segítségük nélkül nem épülhetne, 

szépülhetne óvodánk udvara, játszótere! Ami immár 

30 éve működik Reisz Mária óvó néni vezetésével. 
 

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT ÓVÓDA! 
 

   Vidáné Földvári Mária 
 

Az újságban szereplő eseményekről bővebben, képekkel a weboldalunkon! 

www.ujpetre.hu 

http://www.ujpetre.hu/


  

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Meghalt: 

Kurucsai Józsefné Újpetre, Kossuth u. 56. 

Szemétszállítással kapcsolatos ügyek intézése 
 

Szolgáltató neve:      Kaposvári Városgazdálkodási Zrt.  
Címe:                        7400 Kaposvár, Cseri út 16. 

Telefon:                    06-82/528-960,       06-82/528-965 

A KONK Óvodájának hírei: 

Március: 

          8.-án / csütörtök/ de. Hangoló gyermekműsor 

          8.-án / csütörtök/ Nőnapi köszöntések 

        14.-én / szerda/ Március 15.-i megemlékezés 

        15.-18.-ig Az Óvoda ZÁRVA(ünnepnapok és munkarendváltozás miatt) 

        19-23-ig Nyílt hét az óvodában 

        22.-én / csütörtök/ A víz világnapja programjai 

        26.-án /hétfő/ 16 órakor Csoport szülői értekezlet 

        28.-án / szerda/ de. Bábelőadás 

Április: 

          2.-án /hétfő/ Nemzetközi gyermek-könyv napi események 

          5.-én /csütörtök/ Egészségügyi világnapi rendezvények 

          6.-án /péntek/ Nevelési értekezlet miatt szünet  

         10.-én Húsvétolás az óvodában 

         11.-én /szerda/ A költészet napja eseményei 

         16.-án hétfő/ de. Bűvészműsor 

 Óvoda vezető  
 

Értesítem az érintetteket, hogy a KONK mindkét intézményében /óvoda, iskola/, a 

fenntartók jóváhagyásával, 2007. márc. 10.-én, továbbá a nemzeti ünnep és munkarend 

változás miatt márc. 15.-18-ig a nyitvatartás szünetel:                      

Intézményvezető 
 

Ifjúságunk februári programjairól 

Foci kupa 
A Német Kisebbségi Önkormányzat jóvoltából 

lehetőségünk adódott részt venni egy országos 

rendezvényen, ahol 18 fiú és 3 lány csapat 

mérte össze foci tudását. Mindkét csapatunk jól 

szerepelt, a fiúk negyedik helyezést értek el, a 

lányok pedig megnyerték a kupát. 
 

 

 
 

 

 

 

Farsangi bál 

Február 24-én rendeztük meg 

farsangi bálunkat, ahova 

sokan jelmezben érkeztek és 

fokozták az amúgy is nagyon 

jó hangulatot. Eddig csak 

pozitív vélemény jutott vissza 

hozzánk, ezért további 

mulatságok szervezését is 

tervezzük. 



  

Ifjúsági Egyesület hírei 
 

Márciusban eljön az a nap, amikor egyesületünk birtokba veheti a klubot. Ez természetesen 

néhány feltétel, illetve szabály elfogadásával és betartásával jár. Ennek ellenére akadnak 

olyan vélemények, melyek szerint nem tudjuk megbecsülni ezt a lehetőséget. Sajnos a 

közelmúltban volt néhány incidens, ami valóban rossz fényt vet a fiatalokra, de úgy 

gondoljuk, hogy egy-két ember viselkedése miatt nem lehet mindenkit elítélni.  

Egyesületünk elhatárolja magát azoktól az emberektől, akik nem tudják betartani azt a  

néhány egyszerű szabályt, melyet a házirendünk is tartalmaz. Ezek a következők: 
 

1) A klubhelyiségben tilos: 

   - alkoholt fogyasztani 

   - drogokat használni 

   - dohányozni (kivéve az arra kijelölt helyen) 

   - szemetelni 

   - ittas állapotban tartózkodni 

2) Mindenki, aki a klubhelyiséget használja köteles: 

   - rendet és tisztaságot hagyni maga után 

   - tekintettel lenni a környékbeliek nyugalmára 

   - a berendezési tárgyakat rendeltetésszerűen használni 

   - feliratkozni a jelenléti ívre 

3) Mindenki, aki feliratkozott a jelenléti ívre, annak aláírásával elfogadja a házirend 

összes pontját és anyagi felelősséget vállal az általa okozott kárért. 

4) Tilos a klubhelyiségben és környékén minden olyan tevékenység, ami rontja a 

faluképet és zavarja a környéken élők nyugalmát (pl.: szemetelés, randalírozás, stb). 

5) Ha valaki bármilyen rendellenességet észlel, azonnal köteles szólni a jelen lévő 

felelősnek, illetve adott esetben az illetékes szerveket értesíteni. 
 
A nyitvatartás még nem rögzített, de a következőképpen szeretnénk kialakítani: 

Hétfő-csütörtök: 16
00

-21
00

 ;  Péntek: 16
00

-23
00

 ;  Szombat: 14
00

-23
00

  ; Vasárnap: 14
00

-21
00

. 
 
Gondolom sokakban felmerült a kérdés, hogy miért is van ez az egyesület? Mi a célunk? Ezt a 

két kérdést egyszerű megválaszolni. Szeretnénk összefogni Újpetre fiatalságát, illetve 

támogatni őket abban, hogy a szabadidejüket értelmesen és hasznosan tudják eltölteni, legyen 

szó sportról, kultúráról, vagy csupán szórakozásról. Emellett szívesen szeretnénk 

együttműködni azokkal az emberekkel, csoportokkal, akik azon dolgoznak, hogy községünk 

szebb legyen, és jó hírnévnek örvendjen, hogy az itt élők jól érezzék magukat. 
 
Az elmúlt hónapokban nagyon sok segítséget kaptunk mind a falubeliek, mind az 

önkormányzatok részéről, amit ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek és bízunk 

abban, hogy támogatásukat a jövőben is élvezhetjük. 
 
Ha bárkinek kérdése merül fel, vagy bármilyen véleménye van, kérjük, hogy ossza meg 

velünk! Ezt megteheti személyesen Varga Bélánál, Régert Brigittánál, Varga Juditnál,  

e-mailben az iq@ujpetre.hu címen, vagy levél formájában, a klubban lévő ötletdobozban. 
 
 

Fantasztikus Buli! 

 

Köszönettel tartozunk mindenkinek, akik megszervezték a szombat esti bált! A 

legkisebbektől a legnagyobbakig mindenki csodásan érezte magát. 

Örült a szívünk, amikor azt láttuk, hogy az aprónépek hogyan ropják a táncot egész este. 

Tökéletesen megszervezett estében volt részünk. Köszönjük: Imre atyának, Obri Marikának, 

Dóri óvónak és Linda néninek. 

A Szülők és a Gyerekek nevében köszönjük nektek! 

 

  Szabó Árpádné 
 

mailto:iq@ujpetre.hu


  

Gépjárműadót érintő változások 2007. január 1-től 
  

A 2007. január 1-től életbe lépő jogszabályi változásokkal, néhány gépjárműtípustól 

eltekintve – mint a tehergépjárművek, autóbuszok – megszűnik a köznyelvi szóhasználattal 

élve „súlyadó”-nak nevezett adónem. Helyébe a gépjármű értékéhez igazodó teher lép, amely 

az autó életkora és a motor teljesítménye alapján kerül megállapításra. A 2007. január 1-től 

érvénybe lévő szabályozás szerint az adó alapja a személyautó környezetvédelmi 

igazolólapján (zöldkártyán) feltüntetett, kilowattban kifejezett teljesítmény lesz. 

Személygépkocsi esetében az adó mértékét a teljesítmény és a gépjármű gyártási évétől eltelt 

idő határozza meg a következők szerint: 

-          gyártási évében és az azt követő 3 naptári évben 300 Ft/kilowatt 

-          gyártási évet követő 4-7 naptári évben 260 Ft/kilowatt 

-          gyártási évet követő 8-11 naptári évben 200 Ft/kilowatt 

-          gyártási évet követő 12-15 naptári évben 160 Ft/kilowatt 

-          gyártási évet követő 16. naptári évben és az azt követő években 120 Ft/kilowatt 
  

Autóbuszok, nyergesvontatók, lakópótkocsik esetében megmarad az önsúly szerinti 

adóztatós, vagyis az önsúly minden megkezdett 100 kg-ja után 1200 Ft.  

Tehergépjárműveknél változatlanul az adó alapja az önsúly + a raksúly 50 %-a. 

A motorkerékpárok adóztatásában is változások lesznek. 2007-től minden rendszámtáblával 

ellátott és forgalomba helyezett motorkerékpár után adót kell fizetni, függetlenül a 

lökettérfogat nagyságától. 

A segédmotoros kerékpárok, mopedek továbbra sem lesznek adókötelesek. A 

mezőgazdasági vontató a lassú jármű és annak pótkocsija, valamint a munkagép után 

nem kell adót fizetni. 

A súlyos mozgáskorlátozott tulajdonában lévő személygépjármű mentes az adó fizetése alól. 

A hozzátartozó gépjárműve csak abban az esetben lesz adómentes, ha az általa rendszeresen 

szállított súlyos mozgáskorlátozott személy 18. életévét még nem töltötte be,  és vele közös 

háztartásban él. A mentesség további feltétele továbbá hogy a gépjármű nem lehet 

személyszállító taxi, és a teljesítménye nem érheti el a 100 kilowattot. Ha a mentességre 

jogosult tulajdonában több személygépkocsi van, akkor a mentesség kizárólag a legkisebb 

teljesítményű személygépkocsi után jár.   

Az új gépjárműadó határozatot kiküldésére most kerül sor, az abban feltüntetett összeget 

kamatmentesen március 16-ig és szeptember 17-ig lehet befizetni. 
 
 

ÚJPETRE KTV CSATORNAKIOSZTÁS 2007 MÁRCIUSTÓL! 

 

Alapcsomag Bővített csomag 
1. PRO 7 17. ZDF 22. DISCOVERY (ÚJ !) 

2. ARD 18. SUPER RTL 23. NATIONAL GEOGRAPHIC(ÚJ !) 

3. BBC 19. DUNA 24. TV PAPRIKA(ÚJ !) 

4. EUROSPORT 20. RTL 2 25. SPICE PLATINUM(ÚJ !) 

5. HÍRTV(ÚJ !) (VIVA helyett) 21. RTL 26. SPEKTRUM(ÚJ !) 

6. HELYI 27. SPORTKLUB(ÚJ !) 

7. ANIMAL PL. 28. TRAVEL CHANNEL(ÚJ !) 

8. MTV 1 29. FILM+(ÚJ !) 

9. TV 2 30. SPORT 1 

10. MTV 2 31. VIASAT 3 

11. SAT 1 32. DEUTSCHE WELLE 

12. RTL CLUB 33. VIVA TV magyar (ÚJ !) 

13. HÁLÓZAT TV 34. JETIX 

14. BP TV 

15. ATV 

16. KÁBEL 1 



  

 

Újpetrei Önkormányzat 

2007. évi költségvetése 
 

A négy önkormányzat (Újpetre, Kiskass, Peterd, Pécsdevecser) megtárgyalta és elfogadta a 

közös intézményként működő iskola, óvoda és körjegyzőség 2007. évi költségvetését.  
 

Újpetre Község Képviselő-testülete pedig a település költségvetését. A bevételi összegek 

jelentősen csökkentek, mivel a kötelezően ellátandó feladatokra az állam kevesebb állami 

támogatást ad. 
 

Ennek oka részben az, hogy az egy főre adott összeg kevesebb. Másik oka – és ez a jelentős 

bevételi kiesés oka –, hogy a gyereklétszám csökkent az intézményekben. Ez a kevés 

születések számának következménye. Valamennyien olvassuk, halljuk, hogy ez országos 

gond. 
 

Ebből adódóan az iskolára, napközire, étkeztetésre és óvodára kapott állami támogatás nem 

elég a működésre, ezt a négy önkormányzatnak a saját bevételeiből kell pótolni. 
 

A takarékos, de biztonságos gazdálkodás miatt elsődleges szempont volt, hogy a törvények 

által kötelezően előírt kiadásokra a fedezetet biztosítanunk kell.  
 

Az iskolában eddig a tanítás német, matematika és informatika órákon – nem minden 

osztályban – csoportokban történt. Sajnos anyagi lehetőségeink a jövőben csak az informatika 

oktatásánál teszik lehetővé az osztályok külön csoportokban való tanítását, hiszen ez plusz 

kiadást jelentett az önkormányzatoknak. Az iskola napközi működtetésére is jelentős 

önkormányzati támogatást kell biztosítanunk, hiszen az állam erre a feladatra kevés forrást 

biztosít. 
 

A konyha kihasználtságának érdekében megszerveztük Kiskassa, Pécsdevecser 

Önkormányzatokkal, hogy a kinti községekben igényelt ebédet kiszállítjuk. Így 2007. március 

hótól 30 adag ebéddel bővül a konyha kihasználtsága. 
 

Az intézmény dolgozói és vezetői az önkormányzati vezetőkkel mindent megtesznek azért, 

hogy az intézményekben minőségi munka folyjon, hiszen a takarékos gazdálkodás mellett is 

biztosítva vannak a működéshez szükséges tárgyi és személyi feltételek. Az önkormányzatnak 

az intézmények működésén kívül feladata a település fenntartása is. 
 

Biztosítanunk kell a forrást a közvilágításra, a köztisztaságra, temetőfenntartásra, utak, hidak 

feladataira, egészséges ivóvízre, egészségügyi-szociális ellátásra, közművelődésre, sport 

feladatokra. 
 

Az önkormányzati épületek karbantartása továbbra is fontos feladatunk. Továbbá szeretnénk 

szépíteni közterületeinket és útjainkat. Felújítást és fejlesztést községünkben a pályázati 

lehetőségek kihasználásával szeretnénk megvalósítani.  
 

Sajnos országosan csak kevés hazai pályázat kiírására kerül sor, hiszen köztudott, hogy EU-s 

pályázatok lesznek a jövőben. Erre pedig csak összefogva társulásban, térségben van 

lehetőség. Ilyen lehet a szennyvízcsatornázással kapcsolatos pályázati lehetőség is. Ma még 

nem ismertek a konkrét pályázati kiírások. 
 

Összefoglalva: az idei költségvetésben biztosítva van az intézmények működésére és a 

kötelezően ellátandó feladatokra a forrás. Ezt az előző években végrehajtott és az idei évben 

végrehajtásra kerülő átszervezések, valamint a takarékos gazdálkodás tette lehetővé. Az 

önkormányzat biztonságos működése mellett a település fejlődését szolgáló pályázatokhoz 

szükséges önrész is rendelkezésre áll. 

 

 Gaszt Árminné 

 polgármester 

 



  

Közös fenntartású intézmények 2007. évi költségvetése 

 

 

 Körzeti Oktatási és Nevelési Központ Körjegyzőség 

 (óvoda és iskola)  

 

BEVÉTELEK: 

Önkormányzati támogatás 87.958.000,- 29.758.000,- 

Előző évi pénzmaradvány 1.913.000,- 330.000,- 

Intézményi bevétel 8.189.000,- --- 

Átvett pénzeszközök --- --- 

Bevételek összesen: 98.060.000,- 30.088.000,- 
 

KIADÁSOK: 
Személyi juttatások 58.988.000,- 18.706.000,- 

Munkaadót terhelő járulékok 18.366.000,- 5.704.000,- 

Dologi kiadások 20.706.000,- 5.678.000,- 

Felhalmozási kiadás --- .000,- 

Kiadások összesen: 98.060.000,- 30.088.000,-  

 

Dolgozói létszám: 29 fő 8 fő 
 

 

Újpetrei Önkormányzat 

2007. évi költségvetése 

 

BEVÉTELEK: 

Állami támogatás és SZJA bevétel 138.748.000,- 

Működési bevétel 12.110.000,- 

Átvett pénzeszközök 23.687.000,- 

Pénzforgalmi bevétel 35.033.000,- 

Felhalmozási bevétel 7.881.000,- 

Bevételek összesen: 217.459.000,- 

 

KIADÁSOK: 
Személyi juttatások 18.572.000,- 

Munkaadót terhelő járulékok 5.056.000,- 

Dologi kiadások 36.436.000,- 

Egyéb működési célú támogatások 5.430.000,- 

Szociális kiadások 6.820.000,- 

Intézmények (óvoda, iskola, körjegyzőség) támogatása 117.716.000,- 

Tartalék 16.679.000,- 

Felhalmozási kiadás 10.750.000,- 

Kiadások összesen: 217.459.000,- 

 

Dolgozói létszám: 9 fő 

 

Tájékoztató adatok az önkormányzat 2007. évi költségvetéséből 

Közgyógyellátási igazolványt kap (méltányossági): kb. 25 fő törvény szerint változó  

Rendszeres szociális segélyezettek száma: 41 fő összegű 

Ápolási díjban részesülők száma: 11 fő 26.830,-, ill. 34.879,- Ft/fő 

Időskorúak járadékában részesülők száma: 1 fő 33.540,- Ft/fő 

Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma: 17 fő törvény szerint változó  

  összegű 


