
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
„Bárány, nyuszi, piros tojás, húsvéti ünnep nagyon csodás. 

Az égbolt legyen mindig kék, a húsvétja legyen mindenkinek szép! 
  

 

Kellemes Húsvéti Ünnepeket  

kívánunk! 
 

 

TAVASZKÖSZÖNTŐ BÁL 
 

Nagy szeretettel hívunk mindenkit idei tavaszköszöntő batyus bálunkra 

2012. április 14-én, szombaton este 8 órától a kultúrházba, ahol a tavalyi jó 

hangulatot megidézve, a Kex zenekar muzsikájára táncolva fogunk reggelig 

felhőtlenül szórakozni, társalogni.  

Batyus bálunkon tombola is lesz, kérjük, aki teheti, 

tombolatárgyak adományozásával segítse célunk 

megvalósulását, amely cél most a parókia külső festése 

lenne, -ezzel is szebbé téve főutcánk ezen szakaszának 

összképét.  

A belépőjegyet a tavalyi, rendkívül kedvező 900 Ft-

os áron adjuk majd, már csak ezért is érdemes minél több 

barátot, rokont magunkkal hívni. :)  

Asztalt foglalni Németh Ferenc lelkipásztornál a 

696568-as vezetékes-, vagy a 30/8271809-es 

mobilszámon, illetve a sarkanyfr@yahoo.com e-mail 

címen lehet, valamint személyesen a Kossuth u. 12. szám 

alatt.   

A jelentkezéseket várva szeretettel köszöntünk mindenkit: 

 az újpetrei reformátusok. 
 

mailto:sarkanyfr@yahoo.com


KONK óvodájának, iskolájának, tervezett programjai: 
 

Április:  
02-05-ig                       Nyílt napok az óvodában 

02-től                           Papírgyűjtés és udvarszépítés meghirdetése 

05-09-ig                      Tavaszi szünet az iskolába 

06. péntek                    Nevelés nélküli munkanap az óvodában 

10. kedd                      Szünet utáni első tanítási nap 

11. szerda                    Költészet napi események: óvodában, iskolában 

11-13-ig                      Iskolai beíratás 

11-13-ig                      Óvodai felvételi előjegyzésbe vétel 

20. péntek                   Egészségnevelési nap az óvodában 

21. szombat                 Nevelés nélküli munkanap / kötelező továbbképzés/ 

23. hétfő  16 óra         Szülői értekezlet az iskolában 

23. hétfő                      Föld világnapi programok: óvodában, iskolában 

30. hétfő                      Pihenőnap  /óvoda, iskola zárva, Korm. r. alapján/              

 Zeneiskolai hangszeres bemutató / időpont egyeztetés alatt/. 

Adótartozás 
Az adózás rendjéről szóló törvény 2012. január 1-től jogalapot teremtett arra, hogy az 

önkormányzati adóhatóság helyi adó (kommunális adó, iparűzési adó, építményadó) és 

gépjárműadó esetében magánszemélynél az ezer forintot, vállalkozás esetében a tízezer 

forintot elérő adótartozással rendelkező adózók nevét, címét és az adótartozás összegét az 

esedékességet követő (március 19.) tizedik naptól a helyben szokásos módon közzétehesse. 

A képviselőtestület úgy foglalt állást e kérdésben, hogy kéri az önkormányzati adóhatságot, 

hogy a lépést tegye meg. Az adótartozással rendelkezők adatait a hirdetőtáblán 2012. 

május 1-vel közzétesszük. 

        Körjegyzőség 
 

Felhívás 
 

Az elmúlt hetek 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. 
 

Meghívó 
 

Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2012. április 10-én (kedden) 18.00 

órakor közmeghallgatást (falugyűlést) tart a Kultúrházban. 

Napirend:  1. Beszámoló a 2011. évi gazdálkodásról 

  2. 2012. évi költségvetés 

  3. Közérdekű bejelentések, kérdések 

 

ÉRTESÍTÉS 
"Értesítjük a lakosságot, hogy a húsvéti ünnepekre való 

tekintettel a községben a hulladékszállítás - a megszokott 

rendtől eltérően - az alábbiak szerint változik: 
  

2012. április 9. (hétfő) helyett április 10. (kedd) 
  

 

 



Közös fenntartású intézmények 2012. évi 

költségvetése 
  

 Körzeti Oktatási és Nevelési Központ Körjegyzőség 

 (óvoda és iskola)  

 

BEVÉTELEK: 

Önkormányzati támogatás 71.171.000,- 31.071.000,- 

Előző évi pénzmaradvány 3.438.000,- 486.000,- 

Bevételek összesen: 74.609.000,- 31.557.000,- 
 

KIADÁSOK: 
Személyi juttatások 47.803.000,- 19.744.000,- 

Munkaadót terhelő járulékok 12.509.000,- 5.057.000,- 

Dologi kiadások 11.684.000,- 6.756.000,- 

Pénzeszköz átadás 2.613.000,- --- 

Kiadások összesen: 74.609.000,- 31.557.000,-  

 

Dolgozói létszám: 20 fő 8 fő 
 

 

Újpetrei Önkormányzat 

2012. évi költségvetése 
 

BEVÉTELEK: 

Állami támogatás és SZJA bevétel 112.309.000,- 

Működési bevétel 9.800.000,- 

Átvett pénzeszközök 19.499.000,- 

Pénzforgalmi bevétel 61.394.000,- 

Bevételek összesen: 203.002.000,- 

 

KIADÁSOK: 
Személyi juttatások 19.610.000,- 

Munkaadót terhelő járulékok 5.735.000,- 

Dologi kiadások 42.812.000,- 

Egyéb működési célú támogatások 5.150.000,- 

Szociális kiadások 22.710.000,- 

Intézmények (óvoda, iskola, körjegyzőség) támogatása 102.242.000,- 

Tartalék 4.743.000,- 

Kiadások összesen: 203.002.000,- 

 

Dolgozói létszám: 7 fő 

 

Tájékoztató adatok az önkormányzat 2012. évi költségvetéséből 
Közgyógyellátási igazolványt kap (méltányossági): kb. 10 fő törvény szerint változó 

összegű 

Rendszeres szociális segélyezettek száma: 6fő  törvény szerint változó 

összegű 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatás 68 fő  22.800,-/hó/fő 

Ápolási díjban részesülők száma: 17 fő 29.500,-, ill. 38.350,- Ft/fő 

Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma: 57 fő törvény szerint változó 

összegű 

 

 



 

 

Majális 
 

Újpetre község Önkormányzata 2012. május 1-

jén 10.00 órától ismét megszervezi a 

hagyományos majálist a „Patakparti Pihenő” 

parkban.  
 

Ez a nap kellemes szórakozást ígér mindenkinek. 

Jöjjenek el, hozzák el gyermeküket, és a 

gyermekek is hozzák el szüleiket, hogy együtt 

kellemesen és vidáman töltsük el ezt a napot! 
 

Lesz trambulin, rodeóbika, summó, légvár, 

arcfestés.  
 

A felnőttek a már hagyományosság vált főzőversenyre nevezhetnek be a maguk 

által kitalált, és a helyszínen megfőzött étellel, ami természetesen zsűrizve lesz. 
 

 

Tájékoztató  
egyházközségi fizetnivalókról református testvéreinknek 

 

Egyházfenntartói járulék: 

Konfirmált egyháztagoknak iskolák befejezéséig: 2.000 Ft/év 

Önálló jövedelemmel rendelkezők:                          4.000 Ft/év 
(Önálló jövedelem a nyugdíj, és a munkanélküli-, vagy szociális segély is). 

 

Egyházi szolgáltatások igénybevétele: 

Keresztelés: ingyenes 

Esketés:   15.000 Ft. 

Temetés: 15.000 Ft. 

Akiknek elmaradásuk van az egyházfenntartói járulékok fizetését 

illetően, azoknak 1, vagy 2 év elmaradás esetén a fenti 15.000 Ft-os 

díjon kívül még az elmaradt éveket + a tárgyévet kell mai áron 

(4.000 Ft/év) visszamenőleg rendezniük! 

Akiknek két évnél is több elmaradásuk van, azok a fenti 15.000 

Ft-os díjon kívül még 25.000 Ft-ot is kötelesek az egyházközség 

pénztárába befizetni!  

 

Akik rendszeresen fizetik egyházfenntartói 

járulékukat, azok temetés és esketés esetén 50% 

kedvezményben részesülnek! 


