
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

A jótékonysági bálról! 
Várakozáson felül teljesítettek idén is az alapítványi 

bálunkon résztvevők! A hangulatot fokozta, hogy idén 

már ritka volt az, aki nem öltött magára jelmezt: Shreck 

és Fiona pörgött a táncparkett közepén, Aprajafalva „ kis 

szépsége”: Törpilla csak visszafogottan lejtett a 

pillangók, lódarazsak, katicabogár, denevér társaságában. 

Hókuszpók is itt volt ám és hamar magára talált, hisz a  

társaságunkban a macskafaj több résztvevője is villantott…  A polkában természetesen a sváb 

asszonyok vitték a prímet!  A sötét oldal is képviseltette magát, Dart Weader személyében , 

aki csak a pincérnőt kergette… Az eminensek és a boszorkák a táncparkett ördögei voltak! 

…De álljon itt bizonyítékul a támogatók és felajánlók sora: 

Támogatók: Újpetrei Gazdák Zrt., Dobos Gyula és felesége, Hoffmann Imre, Haraszti család 

Felajánlások: Agritour Kft., Baranya Papír Kft., Bóly és Vidéke Takarékszövetkezet Újpetrei 

kir., Napsugár vendéglő, Német Önkormányzat Újpetre,  Tornyos pékség, Ilcsa kozmetika, 

Jozipovics kis ABC, Kovács és Fia Kft., Óbermájer Mini ABC,. Ritter Jánosné- bolt, 

Családok: Deák, Dobai, Dobos, Eszenyi, Grób, Haraszti, Hárságyi, Haász , Horváth (Stefi), 

Kapronczai Kincsei, Mester, Stix, Papp, Török, Troszt, Nikolics, Virág, Tóth család   

Magánszemélyek: Erdei Heléna, Forgóné Kéttyi Annamária,  Géczi Károlyné, Reisz Mária, 

Klasz Józsefné, Márton Gyula, Nichterné Bernyák Renáta, Stanicz Jánosné, Vidáné Földi 

Mária, 

 és köszönet mindenkinek, aki még hozzájárult a sikerhez…  

Műsorral.: Eurodance újpetrei csoport és a Shamadan Törzsi hastánccsoport. 

Bevétel: 151.000,-Ft, mely az Újpetre és Környéke Óvodásaiért Közalapítvány számlájára 

ment. 

        A Kuratórium 

Like-ok(Facebook): 
Jokozsu: Szeretnénk megköszönni a szervezőknek, hogy ismételten a számát nem tudom 

megmondani hányadik jól sikerült farsangi mulatságon vagyunk túl. Állandó csapatunkkal 

alig várjuk a következő évi jelmezbált „ a jelmezek már a fejeinkben meg vannak”- hajrá!!! 

Egy Tekergő csoportos szülő: Szerintem és az asztaltársaságom szerint is egy nagyon jó buli 

volt! Igaz mi minden évben elmegyünk, ha tehetjük, de most már, mint új szülők. Ismét, mint 

minden évben nagyon jópofa és ötletes jelmezeket láttunk! Én személy szerint nagyon örülök, 

hogy ilyen sok szülő el jött és ezzel egyben nemcsak jól érezte magát, hanem a gyermekeinket 

támogattuk vele! Szeretném itt megköszönni a magam és a többi szülő nevében is a sok 

támogatást, értékes tombolatárgyakat, a Schiffni házaspárnak a sok tombolavásárlást, az 

Eurodance és a hastáncosoknak a gyönyörű szereplést. Remélem jövőre is lesz bál és újra jól 

érezhetjük magunkat! Aki az idén kihagyta, remélem, jövőre el jön!  



ANYAKÖNYVI HÍREK 
 

Házasságot kötött: 

Kovács János és Sándor Júlia 2010. december 28-án 
  

Elhunyt: 

Jávorka Lajosné Újpetre, Kossuth u. 103. 

Zélity József Újpetre, Kossuth u. 25. 
 

Köszönet 
  

Köszönjük mindazoknak, akik szeretett „Papánkat” elkísérték utolsó útjára, részvétükkel és 

virágokkal igyekeztek fájdalmunkat enyhíteni. 

 

     Köszönettel: 

 Zélity Józsefné és a gyerekek 
  
 

Tájékoztató és rendkívüli ajánlat református testvéreinknek 
 

Örömmel hozzuk református testvéreink tudomására, hogy az éves egyházfenntartói 

hozzájárulás mértéke 2011-ben sem emelkedik. Nem sok egyházközség büszkélkedhet azzal, 

hogy hosszú éveken át ilyen jelképesen alacsony összegen (3.000 Ft/fő/év), tudja tartani a 

kötelező befizetések minimumát.(egyébként egyházi törvényeink szerint az egyházfenntartói 

járulék mértéke a jövedelem 1%-a, ami minimálbérnél is évi 9.000 Ft feletti összeg lenne.) 

Ehhez mi még egy rendkívül kedvező ajánlattal is szeretnénk kedveskedni hátralékos 

testvéreinknek: amennyiben idei egyházfenntartói járulékuk mellé befizetik az utolsó két év 

elmaradását, úgy az összes többi tartozásukat eltöröljük, és soha többé nem emlékezünk meg 

róla. Így hiába nem fizet valaki mondjuk 10 éve, csak az utolsó két évet kell megfizetnie az 

idei év mellé. Ezzel egyrészt felkerül a neve a jövő évi választói névjegyzékre, másrészt a 

stoláris szolgáltatásoknál is 50% kedvezményben részesül. 

Azon hátralékos testvéreink számára, akik e rendkívül kedvező ajánlattal sem kívánnak élni, 

ugyanakkor egyházi szolgáltatásokért jelentkeznek, presbitériumunk –egyházunk nehéz 

anyagi helyzetére való tekintettel- a következő határozatot hozta:  

-keresztelésnél, konfirmálásnál, esketésnél 3 évre kell visszamenőleg megfizetni a hátralékot, 

ehhez jön még a tárgyévi egyházfenntartói járulék. A keresztelés és a konfirmálás továbbra is 

ingyenes, az esketés pedig stoláris szolgáltatás. A stóla a hátralékosoknak 15.000 Ft, a 

rendszeresen fizetőknek pedig 7.500 Ft. 

-temetési szolgáltatás esetén a hátralékosoknak fel kell mutatniuk a számlát arról, hogy 

mennyit fizettek a temetkezési vállalkozónak, s ezen összeg 10%-át kell befizetniük az 

egyházközség pénztárába. Akiknek nincs hátralékuk, azoknak természetesen nem kell 

felmutatniuk semmit, hanem csak a fél stólát, azaz a 7.500 Ft-ot kell kifizetniük. 

Ma még mi vagyunk a legolcsóbbak, de ki tudja, meddig? Kérjük, éljen ezzel az egyszeri, 

rendkívüli ajánlattal! 
 

Boldog új évet, és jó egészséget kíván: 
 

Kistótfalu-Újpetre Református Társegyházközség Presbitériuma 
 

 

Az önkormányzatok és a szolgáltatók között a szilárd hulladék és a folyékony 

hulladék elszállítására kötött szerződés ez év első negyedévében lejár. 

Ezért a törvénynek megfelelően az önkormányzat közbeszerzési pályázatot tett közzé az új 

szolgáltatók kiválasztására. 

A pályázatok elbírálása után a lakosságot tájékoztatjuk ennek eredményéről, vagyis a 

jövőbeni szolgáltatókról. 

 

 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK – KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózó Állampolgárokat, hogy a 2011. első félévi helyi adók 

(kommunális adó /házadó/, gépjárműadó, iparűzési adó, építményadó) 

késedelmi pótlékmentes befizetési határideje 2011. március 16. 
 

Mivel a befizetéshez szükséges csekkek technikai okok miatt február végén, illetve március 

elején kerültek kiküldésre, a befizetési határidő lejártát követően 2011. március 31.-ig 

teljesített befizetéseket pótlékmentesnek tekintjük. 
 

Azok az adózók, akik átutalással kívánják befizetéseiket teljesíteni, a számlavezető 

pénzintézetnél tett jelzéssel tehetik azt meg. 
 

A gépjárműadó törvény változása érinti az adómentesség szabályait, így 2011. január 1-től a 

gépjárműadó mentesség – a szükséges feltételek fennállása esetén – 13.000,- Ft erejéig jár. Ez 

azt jelenti, hogy kizárólag az a gépjármű lesz ebben az évben teljesen adómentes, amelynek 

éves adóösszege nem éri el a 13.000,- Ft-ot. Annál a gépjárműnél, amelynek éves adóösszege 

meghaladja a 13.000,- Ft-ot, az éves adóösszeg és a 13.000,- Ft közti különbözetet kell 

megfizetni. A fizetendő összegről az ügyfél határozattal értesül. 
 

Felhívjuk a figyelmet, hogy adótartozás esetén az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. 

törvény 144-164.§.,-a alapján behajtás útján intézkedni fogunk. Jövedelmi viszonyokra 

tekintettel méltányosságból részletfizetés kérhető a jegyző asszonynál. 
 

Tájékoztatjuk a gépjármű tulajdonosokat, hogy amennyiben az adóalany gépjárműadó 

tartozása az egyévi adótételt meghaladja, a gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény 

9.§. (4.) bekezdése értelmében az adóhatóság kezdeményezheti a gépjárműnek a közúti 

forgalomból történő kivonását. 
 

Adózással, befizetéssel, részletfizetéssel kapcsolatos kérdéseikkel a 72/377-001 

telefonszámon vagy ügyfélfogadási időben személyesen fordulhatnak az adóügyi előadóhoz, 

illetve a jegyző asszonyhoz.  Újpetrei Körjegyzőség 
 

A Körzeti Oktatási és Nevelési Központot fenntartó önkormányzatok képviselőtestületei 

2011. február 3-i ülésükön pályázatot írtak ki igazgatói állásra. A pályázat megjelent 

a kozigallas.hu-n, megjelenik az Oktatási és Kulturális Közlönyben, valamint az 

önkormányzat honlapján. A pályázat benyújtási határideje 2011. április 30. A határidő lejárta 

után a szülői munkaközösség, a diákönkormányzat, az alkalmazotti közösség véleményezi a 

pályázatokat és az igazgató személyéről előreláthatólag még az idei tanév zárása előtt a 

fenntartó önkormányzatok képviselőtestületei a német kisebbségi önkormányzatok 

egyetértésével döntenek. Az új igazgató 2011. augusztus 1-vel kerül kinevezésre. 
  

Figyelem felhívás!!! 
 

Újból tájékoztatjuk azokat a lakosokat, akik jelenleg az önkormányzattól bérpótló 

juttatást kapnak (28.500 Ft-ot), hogy az idei törvény rájuk vonatkozó szabályai változtak. 

Változott az 1 év alatt kötelezően ledolgozott időtartam, ami 30 napra módosult. Ezt a BPJ-

ben részesülő háztartási munkával, alkalmi munkavállalással, valamint közmunkában eltöltött 

idővel tudja igazolni. Szüneteltetni kell a BPJ-t annak, aki 90 napot meg nem haladó 

időtartamra szerződéses munkát végez. Erre az időre nem kap az önkormányzattól ellátást, de 

munkaviszonya lejárta után nem kell újból kérelmet benyújtania, hanem a BPJ-t folyamatosan 

tovább folyósítjuk a részére. Január 1-től a jogszabályváltozás miatt az önkormányzat nem 

szervezhet közmunkát, a közfoglalkoztatás a munkaügyi központokhoz benyújtott pályázatok 

alapján történik. Pályázni 2-4 hónap időtartamra lehet, napi 4 órás foglalkoztatásra, a 

munkaügyi központok által meghatározott létszámokra.  Minden BPJ-snek arra kell 

felkészülnie, hogy nem mindenkinek tud az önkormányzat munkát biztosítani, tehát a 

jogszabály által előírt 30 napot máshonnan kell tudni igazolni.  



Közös fenntartású intézmények 2011. évi költségvetése 

 

 

 Körzeti Oktatási és Nevelési Központ Körjegyzőség 

 (óvoda és iskola)  

 

BEVÉTELEK: 

Önkormányzati támogatás 74.170.000,- 31.050.000,- 

Előző évi pénzmaradvány 2.135.000,- 343.000,- 

Bevételek összesen: 76.305.000,- 31.393.000,- 
 

KIADÁSOK: 
Személyi juttatások 50.791.000,- 19.081.000,- 

Munkaadót terhelő járulékok 13.155.000,- 4.636.000,- 

Dologi kiadások 12.164.000,- 7.176.000,- 

Pénzeszköz átadás 195.000,- --- 

Felhalmozási kiadás ---- 500.000,- 

Kiadások összesen: 76.305.000,- 31.393.000,-  

 

Dolgozói létszám: 20 fő 8 fő 
 

 

Újpetrei Önkormányzat 

2011. évi költségvetése 

 

BEVÉTELEK: 

Állami támogatás és SZJA bevétel 111.745.000,- 

Működési bevétel 10.801.000,- 

Átvett pénzeszközök 18.776.000,- 

Pénzforgalmi bevétel 73.709.000,- 

Bevételek összesen: 215.031.000,- 

 

KIADÁSOK: 
Személyi juttatások 18.530.000,- 

Munkaadót terhelő járulékok 5.395.000,- 

Dologi kiadások 52.496.000,- 

Egyéb működési célú támogatások 8.000.000,- 

Szociális kiadások 25.390.000,- 

Intézmények (óvoda, iskola, körjegyzőség) támogatása 105.220.000,- 

Kiadások összesen: 215.031.000,- 

 

Dolgozói létszám: 7 fő 

 

Tájékoztató adatok az önkormányzat 2011. évi költségvetéséből 

Közgyógyellátási igazolványt kap (méltányossági): kb. 10 fő törvény szerint változó 

összegű 

Rendszeres szociális segélyezettek száma: 7fő  törvény szerint változó 

összegű 

Rendelkezésre állási támogatás 55 fő  28.500,-/hó/fő 

Ápolási díjban részesülők száma: 16 fő 29.500,-, ill. 38.350,- Ft/fő 

Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma:  26 fő törvény szerint változó 

összegű 

 

 

 


