
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

2008-as évet írunk… 
 

Adjon Isten minden jót, 

öt-hat tyúkot, jó tojót,  

hízott disznót, sok hurkát,  

tele pincét, kamrát. 

Sonkát, kolbászt, szalonnát, 

gond ne bántsa a gazdát. 

Adjék Isten szép vetést, 

rengő-ringó jó termést. 

Békesség és szeretet 

töltse meg a szívetek 

az új esztendőben! 

 

/Népköltés/ 

 

Az újév első napjaiban már a jövőbeni tennivalókat tervezzük. Az önkormányzat is ezt teszi, 

folytatva az előző években megkezdett munkáját. 

 

Az elmúlt évek eredményeihez sok munkával jutottunk el. 

 

Szeretném megköszönni valamennyi önkormányzati dolgozónak, intézményeink vezetőinek 

és dolgozóink, hogy egész évi igyekezetükkel és tisztességes munkájukkal hozzásegítettek 

bennünket az elért eredményekhez. A jövőben is fontosnak tartjuk a lakossággal való őszinte, 

nyílt kapcsolatot és tájékoztatást. Az önkormányzat munkájával – a meghozott döntések és 

azok végrehajtásakor – mindig a község érdekeit szolgálja. 

 

Kívánom, hogy Újpetre lakói és az önkormányzat kitartó munkával érje el a 2008. évre 

tervezett céljait.  

 

BÉKÉS, BOLDOG ÚJESZTENDŐT KÍVÁNOK! 
 

 

 Gaszt Árminné 

 polgármester 

 



  

ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Meghalt: 

Kuczi Istvánné Újpetre, Kossuth u. 87. 

Végvári László Újpetre, Kossuth u. 77. 
 

Született: 

Kriszt Ádám született 2007. december 3., anyja neve: Keresztúri Babett 

Kovács Arabella született 2007. december 7., anyja neve: Nagy Mónika 

Felober Evelin született 2007. december 31., anyja neve: Csuka Piroska 
 

 

Amiről beszélnünk kell! 
 

Újpetrei lakosként mindig büszkén olvasom, hallgatom, amikor községünkben elért 

eredményekről írnak, szólnak. Akkor is, ha a siker közös, de akkor is, ha egyéni. 
 

Sajnos az utóbbi időben a községünkben történtek szomorúsággal és elkeseredéssel töltenek 

el. Név és időpontok felsorolása nélkül is valamennyien tudjuk, hogy Újpetrén is megjelent az 

erőszak és a felelőtlenség. 
 

Néhány nem gondolkodó (az oka többféle lehet) személy miatt mentőt, rendőrséget, 

tűzoltóságot kell hívni községünkbe.  
 

Kérdezem én, ha ez szokássá válik, akkor már oda jutunk, hogy nem merünk szórakozni 

menni, vagy már az utcára sem kimenni? 
 

Kérem azokat, akik tettükkel hozzájárultak ahhoz, hogy erről kell beszélnünk, 

gondolkodjanak el: 

- mi értelme volt annak, hogy ezt tették? 

- miért veszélyeztették mások testi épségét? 

- miért okoznak bánatot, szomorúságot családtagjainknak, falubelieknek? 

- másnap, ha végiggondolják, mit tettek előző nap, hogy érzik magukat? 
 

Bízom abban, ha ezt végiggondolják, rájönnek, hogy nagyon rosszat tettek. 
 

És mi, akik itt élünk Újpetrén, tegyünk meg mindent, hogy ne az erőszakról legyen híres 

Újpetre. 
 

 egy a sok aggódó 

 újpetrei lakó közül 
 

 

Nyugdíjast est 2007 
 

A hagyományokhoz híven idén is volt nyugdíjas est. 

A nyugdíjasaink tiszteletére tartott műsoron, mint 

mindig, felléptek óvodánk és iskolánk gyerekei. Az 

eseményt színesítve fellépett a Siklósi Szociális 

Otthon táncegyüttese is. A finom vacsora 

mindenkinek ízlett. A résztvevő nyugdíjasok örültek 

az önkormányzat által adott karácsonyi ajándéknak.  
 

Az est idén is jól sikerült, amit bizonyít, hogy a 

nyugdíjasok még táncra is perdültek.  
 

 

Köszönet azoknak, akik idén is lehetővé tették számunkra, hogy azt érezhettük, Újpetrén 

fontosak a nyugdíjasok is, szükség van rájuk. 
 

Több kép az eseményről a www.ujpetre.hu weblapunkon. 



  

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 

 

Az önkormányzat egyik kötelezően ellátandó feladata az alapfokú szociális ellátás. Ide 

tartozik az Idősek Napközbeni ellátása (ÖNÓ), házi gondozás, szociális étkeztetés, család- és 

gyermekjóléti szolgálat. 

 

Eddig 2007. év végéig ezt az önkormányzat látta el. 2008. január 1-től megalakították a 

társulásban résztvevő önkormányzatok a Siklósi Kistérségi Szociális Szolgáltató Központot, 

és ezt a feladatot a társulásban résztvevő önkormányzatok a szolgáltató központon keresztül 

látják el.  

 

Ez azt jelenti, hogy a szakmai irányítást és a munkáltatói jogokat a szolgáltató központ 

vezetője látja el az önkormányzatokkal való egyeztetés mellett. Előnye, hogy magasabb 

szakmai munkát lehet végezni, illetve az államtól ösztönző állami támogatást lehet igényelni. 

 

A Szociális Szolgáltató Központ: 
- címe: 7800 Siklós, Járó Péter u. 42. (Máriagyűdi Szociális Otthon) 

- telefonszáma: 72/579-181 

- vezetője: Kovács Jenő 

 

 

2008. évtől a szemétszállítási díj is emelkedni fog, de a mértékét még nem tudjuk, ugyanis a 

szolgáltató közölt egy megemelt díjat, amit a képviselő-testület nem fogadott el, és kérte a díj 

mérséklését. A szolgáltatótól válasz a kérésre még nem érkezett.  

 

 

A képviselő-testület döntésének megfelelően tagja vagyunk a térségben megalakult az 

„Ormánságtól a Szársomlyóig” Leader akciócsoportnak.  

 

Ez a jövőben pályázati lehetőséget ad az önkormányzatnak, vállalkozóknak és non-profit 

szervezeteknek. 

 
 

 

Felhívás! 
 

Kérjük a Tisztelt Ingatlantulajdonosokat, hogy az 

ingatlanuk előtti járda síkosság-mentesítéséről 

rendszeresen szíveskedjenek gondoskodni. A síkosság-

mentesítésnél kérjük, ne használjanak sót, hanem 

helyette inkább homokot vagy salakot. 
 

 

 

 

2007. december 22.-én (szombaton) 16.30 órakor 

Adventi vásárral egybekötött Karácsonyi műsor volt. 

A fiatalok által már bevezetett hagyományként idén 

is megrendezésre került a rendezvény, ahol egy 

betlehemi színjátékot adtak elő az Újpetrei Ifjúsági 

egyesület tagjai falunk fiataljai. 

Itt látszik, hogy milyen jó, ha mindenki tesz 

falunkért, ki kicsit, ki többet, de, így haladunk előre. 

Köszönet nektek fiatalok 

 

 



  

Újpetre Község Önkormányzata Képviselőtestületének 

15/2007.(XII.15.) sz. rendelete az önkormányzati tulajdonú viziközműből szolgáltatott 

ivóvízért fizetendő díjakról  

 

Újpetre Község  Önkormányzatának 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: 231,- Ft/m
3 

 közületi díj: 353,- 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 – 20 182 

 25 424 

 40 – 50 1.513 

 80 – 100 2.420 

 150 – 9.075 
 

(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 2008. január 1-től lép hatályba.  Ezzel egyidejűleg a 19/2006.(XII.15.) sz. 

rendelet hatályát veszti. 
 

 

 

 Gaszt Árminné Spánné Csalos Beáta 

 polgármester körjegyző 
 

 

 

A rendeletet a képviselőtestület a 2007. december  10-i ülésén fogadta el. Kihirdetésre került 

2007. december 15-én. 
 

 Spánné Csalos Beáta 

 körjegyző  

 


