
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ezüst Érdemkereszt 
  

Gaszt Árminné polgármesterünk 2009. március 12-én munkája elismeréséül a Magyar 

Köztársasági Ezüst Érdemkereszt kitüntetést vet át a Duna palotában. A kitüntetést Dr. 

Sólyom László a Magyar Köztársaság Elnöke adományozta és Dr. Gyenesei István 

önkormányzati miniszter adta át.  
 

 

Örülök, hogy munkám elismeréséül állami kitüntetést kaptam. 

Szeretném megköszönni mindenkinek, aki munkámat segítette és segíti, hiszen az 

önkormányzati munka közös, így az érdem is amit kaptam közös, az egész település érdeme. 

Külön köszönöm a szívből jövő gratulációkat!  Gaszt Árminné 

 Polgármester 
 

 

MEGHÍVÓ 
 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy Újpetre 

Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 2009. 

április 20-án (hétfőn) 18.00 órai kezdettel 

közmeghallgatást (falugyűlést) tart. 

 

Napirendi pontok: 

1./ Beszámoló a 2008. évi gazdálkodásról 

2./ 2009. évi tervek ismertetése 

3./ Közérdekű bejelentések, kérdések felvetése a 

lakosság részéről 

 

Közmeghallgatás helye: Művelődési ház 

Mindenkit szeretettel várunk! 

       

   Gaszt Árminné 

   Polgármester 
 

MAJÁLIS 
 

Az önkormányzat szervezésében idén is lesz majális. Meghívót április utolsó napjaiban 

eljuttatjuk a lakossághoz.  

Lesz élőcsocsó, rodeóbika, summó, légvár, arcfestés, lufifújás, főzőverseny... 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Született: 

Dózsa Dominik 2009. március 3-án, anyja neve: Frank Bernadett 

Kohut Marcell  2009. március 4-én, anyja neve: Herr Diána 

Akikre nem vagyunk büszkék! 
A cím az alkotás minőségére utal, mivel ezzel egy képzőművészeti versenyt se nyernénk. 

Bizonyára az itt élők látták, hogy Újpetrén is megjelent a graffiti, vagyis a falfirka. Az iskola 

és a felső buszváró falát használták fel a „művészek”. Szeretnénk tudni, hogy ki volt az 

elkövető, hogy megkérhessük, hozza helyre a falat és tüntesse el a firkáját.  

Ha valaki tud, a fenti dologról kérem, tájékoztassa az önkormányzatot, segítsen, hogy Újpetre 

rendezett és szép legyen. 

Eboltás 
 

Értesítjük Újpetre község lakosságát, hogy eboltást tartunk a körjegyzőség 

épületében, melynek időpontja: 2009. április 16-án de.:7.30-9.00 óráig és 

du.: 16.00-17.00 óráig 

Póteboltás időpontja: 2009. május 12-én 16.00-17.00 óráig 

A helyben történő eboltás díja kötelező féregtelenítéssel együtt 2.500,- Ft/eb. 

Háznál történő eboltás díja kötelező féregtelenítéssel, kiszállási díjjal együtt 3.000,- Ft/eb. 
 

Akikre büszkék vagyunk 
 

Kovács Péter a KONK 7. osztályos tanulója 2008. évben kimagasló atlétikai sport 

teljesítményével  eljuthatott Varsóba, ahol egyéni kategoriában 3. ,csapatjamásodik helyezett 

lett. Mely eredményekért a Pécs Megyei Jogu Város Közgyűlése Társadalmi Kapcsolatok 

Bizottsága az idén februárban ünnepélyes díjátadáson egy serleggel jutalmazta! 

Gergely Boglárka részt vett 2009. Március 27-29-én, a Kaposváron megrendezésre kerülő 

VI. Országos Jeney Zoltán Ifjúsági Fuvolaversenyen. A II. korcsoport selejtezőjében jól vette 

az akadályokat, ennek köszönhetően bejutott a döntőbe is. Felkészítő tanára Huszár Eszter, 

zongorán kísérte: Juhász Tiborné. Gratulálunk a szép eredményhez! 

Csak így tovább! 
 

Gratulálunk Czigány Matthiasnak a Landesselbstverwaltung der Ungarndeutschen 

(LdU) Magyarországi Németek Országos Önkormányzata és a „Könyvvel Anyanyelvünkért„ 

Alapítvány,  2009. március 7.-én Pécsen lebonyolított német nyelvű  déldunántúli vers- és 

prózamondó versenyen elért helyezéséért, országos versenyen képvisel minket is 

Budapesten. 

Lakossági tájékoztató! 
 

A Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás a KIOP-2004-1.2.0F számú támogatási lehetőséggel 

élve, pályázati forrásból állati hulladékgyűjtő helyet létesített a kistérséghez tartozó 53 

település részére. 
 

Az állati hulladékgyűjtő helye: 7827 Beremend, Kásádi út 

Nyitva tartás: Hétfő-péntek: 8-15 óráig           Tel:06/30-420-8816 
 

Az 50 kg-ot meghaladó tetemeket a bejelentéstől számított 24 órán belül leszállítjuk. Ez a 

kötelezettség nem vonatkozik az elhullott, 50 kg-nál nem nagyobb össztömegű kedvtelésből 

tartott állatokra, az elhullott baromfira, továbbá 3 hetesnél fiatalabb elhullott malacra, 

szopósbárányra, kecskegidára, borjúra azokat elföldelik a tulajdonosok. 

Felhívás 
Az elmúlt viharos időjárása során mindkét temetőben a sírokról széthordta a szél a 

műanyag vázákat, virágokat. Jó lenne, ha valamennyien, akiknek szerettei nyugszanak a 

temetőben (katolikus, református) összeszednék az általuk kivitt virágokat és vázákat, hogy a 

temető szép és rendezett legyen. 



Közös fenntartású intézmények  2008. évi beszámolója 
 

 Körzeti Oktatási és Nevelési Központ Körjegyzőség 

 (óvoda és iskola) 
 

BEVÉTELEK: 

Önkormányzati támogatás 93.461.000,- 31.908.000,- 

Előző évi pénzmaradvány 1.457.000,- 816.000,- 

Intézményi bevétel 6.052.000,- 8.000,- 

Átvett pénzeszközök 4.130.000,- 788.000,- 

Bevételek összesen: 105.100.000,- 33.520.000,- 
 

KIADÁSOK: 

Személyi juttatások 63.375.000,- 21.300.000,- 

Munkaadót terhelő járulékok 19.575.000,- 5.877.000,- 

Dologi kiadások 19.539.000,- 5.916.000,- 

Függő és átfutó kiadások 92.000,- --- 

Beruházási kiadások 1.378.000,- --- 

Kiadások összesen: 103.959.000,- 33.093.000,- 
 

Dolgozói létszám: 21 fő 8 fő 
 

Újpetre Önkormányzat     2008. évi beszámolója 
 

BEVÉTELEK: 

Állami támogatás és SZJA bevétel 154.296.000,- 

Működési bevétel 22.353.000,- 

Átvett pénzeszközök 30.805.000,- 

Felhalmozási bevétel 22.859.000,- 

Előző évi pénzmaradvány 53.652.000,- 

Függő és átfutó bevételek 2.108.000,- 

Bevételek összesen: 286.073.000,- 
 

KIADÁSOK: 

Személyi juttatások 19.070.000,- 

Munkaadót terhelő járulékok 6.372.000,- 

Dologi kiadások 19.706.000,- 

Egyéb működési célú támogatások 2.702.000,- 

Szociális kiadások 23.809.000,- 

Intézmények(KONK, Körjegyzőség)támogatása 125.369.000,- 

Felújítási-felhalmozási kiadások 23.219.000,- 

Kiadások összesen: 220.247.000,- 
 

Dolgozói létszám: 9 fő 
 

A fenntartó négy önkormányzat pályázatot nyújtott be: 
 

 A német nemzetiségi oktatás kiegészítő támogatására 1.800.000,- Ft értékben. 
 

 Az iskola tetőfelújítására, épület szigetelésére. Pályázati összeg:20.000.000,- Ft 
 

 

Az önkormányzat 2008. évben beadott és sikeres pályázatának köszönhetően a temető 

alatti fás területen szabadidő-pihenő parkot alakít ki. A munkát a jó idő beálltával elkezdtük. 

2009 évtől megváltozott a szociális törvény. Ennek egyik lépése az „Út a munkához” 

program, amely keretében a „RÁT” (régi szociális segély)-ben részesülők kötelező 

közmunkában vesznek részt, melynek minimális ideje 90 munkanap évente.  

Újpetrén április 1-vel 20 fő közcélú munkás kezdett el dolgozni és még további 25 fő lesz 

évközben alkalmazva. 

A közcélú dolgozók munkájára községünkben szükség van, hiszen az intézményekben és a 

falu közterületein is van tennivaló bőven. 

 



Ifi Hírek! 
 

A Blaskapelle Raitzpeter ez úton szeretné 

megköszönni Kraft Ferencnek a támogatását, ami 

lehetővé tette, hogy a zenekar egy komplett 

dobfelszerelést tudott megvásárolni. A 

dobfelszerelés jó helyre került, nagy szükségünk 

volt már rá. 

Nagyon szépen köszönjük! 
Blaskapelle Raitzpeter tagjai 
 

 

Meghívó Húsvéti Partira-egyesületi bálba! 
 

Az Újpetrei Ifjúsági Egyesület sok szeretettel vár mindenkit 
  

2009. 04. 12-én tartandó „Régi Nagy Slágerek” Húsvéti Partira,  

valamint, 

2009. 04. 18-án megrendezésre kerülő egyesületi báljára. 
 

A két program helyszíne:  Újpetre Művelődési Ház 

A rendezvények kezdete:  21:00 
 

Asztalfoglalás: 0620/346-17-52 vagy a 0630/711-21-91-s telefonszámokon. 
 

Mind a két rendezvény alatt büfé üzemel. 
 

(Az egyesületi bál alatt tombolasorsolásra is sor kerül, felajánlásokat szívesen fogadunk.) 

Az Újpetrei Ifjúsági Egyesület szervezésében először kerül megrendezésre a Grundfoci 

elnevezésű kispályás futball kupa. A gyors és zökkenőmentes lebonyolítás érdekében 

a játék két párhuzamos pályán zajlik majd. Öltözőt és zuhanyzási lehetőséget biztosítunk. Az 

első három helyezett díjazásban részesül. 
 

Torna ideje: 2009. április 18. /szombat/ 

Torna helye: Sportpálya Újpetre 

Csapatok: 5+1 fő (cserék létszáma nincs korlátozva) 

Szabályok: Kispályás labdarúgó tornák szabályai szerint 

Nevezési díj: 1.000Ft/ fő, amely magában foglal egy meleg ételt és ásványvizet. 
 

Nevezési határidő: 2009. április 14. /kedd/ 
 

Jelentkezési lap igénylése: 20/346-1752 vagy 30/711-2191-s telefonszámokon, valamint a 

bohmanna@gmail.com e-mail címen. 
 

A rendezőség az esetleges sérülésekért, felszerelésekért, értéktárgyakért felelősséget nem vállal. 

Újpetre Község Önkormányzata 

községünkben 2009. Április 4.-én 

(szombaton) „Faluszépítõ 

Napot” tartott. Ezen a napon az 

előző évekhez hasonlóan falunkat még 

szebbé és tisztábbá kívántuk tenni. 

Idén sem volt már olyan sok szemét 

,de a sok résztvevő ennek ellenére 

lelkesen végezte a dolgát. 

Mindenki munkáját, segítségét 

köszönjük, az eredménynek 

együtt örülhetünk. 

Képes riport, mint mindig a www.ujpetre.hu weblapunkon 

mailto:bohmanna@gmail.com
http://www.ujpetre.hu/

