
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Újévi Köszöntő 
 

Meghitten gondolunk az elmúlt évekre,  

Hol örömet, hol bánatot hagyott örökbe.  

Tiszteletbe tartva múltat és jövőt,  

Feledjük a rosszat, gyűjtsük az erőt.  

 

Bízzunk és reméljük az újévre nézve,  

Minden családban legyen egészség és béke. 

Tisztesség legyen a vendég az év küszöbén,  

Mit örökbe fogadunk a szívünk közepén.  

 

Legyen erő, egészség minden házban,  

Kenyér az asztalon a meleg szobában.  

Bor, szalonna sose fogyjon el,  

Búzánkat a jég sose verje el.  

 

A jókívánságokat lehetne sorolni,  

Embertársainkat, igazán szeretni.  

Legyen közöttünk a szeretet és békesség,  

Az új esztendőnek a küszöbén.  

 

Ma még vannak göröngyös utak,  

Hol a szeretet nehezen bukdácsolgat.  

Bízzunk, talán nem mentél el még,  

Az újévben te leszel nálunk a vendég.  

 

Minden ember igazi álma,  

Hogy boldogságát egyszer megtalálja.  

Szeressük egymást úgy, mint gyermekünk,  

Boldogok igazán csak akkor lehetünk. 

 

 

Békés, boldog Új Évet kívánok a falu minden lakójának! 
  

 Gaszt Árminné 



 polgármester 

 

ANYAKÖNYVI HÍREK 

 
Született: 

Armbruszt Szabolcs 2010. december 2-án, anyja neve: Armbruszt Melinda 

  

Meghalt: 

Pfeil Józsefné Újpetre, Jókai tér 

13. 
 

 

 

NYUGDÍJASEST 

2010 
 

Az immár hagyománynak 

számító nyugdíjas esten, ismét 

jól érezhették magukat a 

jelenlévő nyugdíjasaink. A 

műsoron az óvodások és az 

iskolások valamint az Eurodance 

táncosai szerepeltek, meglepetésként Ottó Marika néni és a klub tagjai egy 

nyugdíjas dallal léptek fel. A szép műsorokért köszönetet mondunk minden 

kedves résztvevőnek. Ezt követően került sor a vacsorára, ami ízletes és bőséges 

volt. Az est további része zenével és tánccal folytatódott.  

Végezetül egy szép kancsót kapott minden kedves nyugdíjas ajándékba.  

Köszönetet mondunk Újpetre község Önkormányzatának és a segítőknek ezért a 

szép estért. 

 

A falu valamennyi lakójának:    

Idősek Klubja dolgozói 

Síkosság-mentesítés 
 

Újpetre Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 

köztisztaságról, valamint a települési szilárd hulladékkal 

kapcsolatos helyi közszolgáltatásról és annak kötelező 

igénybevételéről szóló 6/2003.(VI.1).Ök. sz. rendelete 

értelmében minden ingatlan tulajdonosnak kötelessége 

az ingatlana előtt lévő járdaszakasz síkosság-

mentesítéséről gondoskodni. Új központi rendelet: a járdákat, utakat sózni 

tilos! A síkosság-mentesítésről egyéb módon gondoskodni szíveskedjenek. 

 

 



 

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

Szemétdíj 
 

Újpetre Község Önkormányzata Képviselőtestületének a legutóbbi 

ülésén elfogadta a 10/2010.(XII.15.) sz. rendelete a köztisztaságról, 

valamint a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi 

közszolgáltatásról és annak kötelező igénybevételéről szóló  

6/2003.(VI.1).Ök. sz. rendelet módosításáról, mely tartalmazza a 

2011. január 1-től fizetendő szemétszállítási díj összegét. A 

szemétdíj 303,-Ft+áfa/ürítés, mely magában foglalja a díjbeszedés  

költségeit is. A lakosság által negyedévente fizetendő díj 4924,-Ft. 
 
 

Vízdíj 
 

Az önkormányzat az idei évben nem emelte a vízdíjat, így az idei árak 

érvényesek 2011. január 1-től, melyek az alábbiak: 
 

(1.) A képviselő-testület a Tenkesvíz Kft. 

(továbbiakban: szolgáltató) által üzemeltetett 

önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott 

ivóvízért fizetendő díjat (továbbiakban: vízdíj)  
 

 lakossági díj: 243,- Ft/m
3 

 közületi díj: 371,- 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 – 20 192 

 25 446 

 40 – 50 1.590 

 80 – 100 2.540 

 150 – 9.530 
 

(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 vízmérők alapján történő számlázás 

költségeit is tartalmazza. 
 

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

használt vízért. 



Sajtóközlemény 

Pályázati (TIOP) fejlesztések iskolánkban  

 

 

Újpetrén átadásra került a „A 

pedagógiai módszertani reformot 

támogató informatikai 

infrastruktúra fejlesztése” című 

TIOP-1.1.1-07/1 kódszámú 

pályázat keretén belül az 

„Újpetre Közösség Közoktatási 

Informatikai Fejlesztése” című 

projekt, mely során 8 db 

multimédiás számítógéppel, 3 db 

tantermi csomaggal, 1 db 

alkalmazás szoftverrel valamint 1 

db WIFI csomaggal gyarapodott a Körzeti Oktatási és Nevelési Központ 

iskolájának számítógépes eszközállománya. A pályázat összege 5.329.585,-Ft. 

Ezen IKT eszközök használata az oktatásban segít a diákoknak abban, hogy 

egyéni tempójukban haladhassanak, saját stílusuknak megfelelő tanulási 

stratégiákat találjanak, és felelősségérzetük növekedjen önképzésük során. 

Megszünteti a tantárgyak közti éles határokat, mert a szoftverek nagy része 

komplex oktatási anyagot tartalmaz. A tanulás hatékonyságát nem csökkenti a 

gátlás, amely a rossz válaszadásból alakulhat ki. Növeli a kreativitást, a tanulók 

sokirányú tevékenységét teszi lehetővé, ami kitágítja a tanulási stratégiák és a 

tanulás során szerezhető tapasztalatok lehetőségét. 
 

Rendezési terv 

módosítása 
 

Az önkormányzat 2004. év 

márciusában fogadta el 

rendezési tervét. Az elmúlt 

évek során több igény merült 

fel a módosítására, így annak 

felülvizsgálata időszerű. 

 

Kérjük a lakosságot, hogy 

akinek a település rendezési 

tervével kapcsolatban 

módosítási igénye van, úgy 

azt 2011. január 20-ig Nagy Lászlónál a Körjegyzőségen írásban vagy 

szóban jelezze. 

 

  


