
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉRTESÍTÉS PÓTOLTÁSRÓL 
 

Értesítjük Újpetre község lakosságot, hogy pótoltás lesz 

az önkormányzat udvarában, melynek időpontja: 
 

2013. május 10. (péntek) 8.00 -9.00 óráig  
 

Díjak: mikrochip ára 3500,-Ft, veszettség elleni 

oltás, féregtelenítés + illeték 4500,-Ft, összesen 8.000,-

Ft. Az önkormányzat házanként egy eb 

mikrochipeléséhez 1.000,-Ft-tal hozzájárul. Új oltási könyv kiállítása 500,-Ft. Az eboltási 

könyvet mindenki feltétlenül hozza magával! 
 

 

MEGHÍVÓ 
 

Szeretettel hívunk és várunk mindenkit Flawil-i 

Gospelkórus fergeteges koncertjére május 18-

án, Pünkösd előestéjén, szombaton este 7 órakor 

a katolikus templomban. Kitűnő előadásukból a 

következő linken lehet ízelítőt kapni: 

http://www.gospelchor-

flawil.ch/index.php/media-sounds-fotos-videos 

 

Németh Ferenc lelkipásztor 
 

 

http://www.gospelchor-flawil.ch/index.php/media-sounds-fotos-videos
http://www.gospelchor-flawil.ch/index.php/media-sounds-fotos-videos


Kérjük támogatassa egyesületünket az adó 1 %-ával. Lási Vorbá „Jó Szó” 

Egyesület Újpetre, Szabadság tér 29.  

Adószám: 18330065-1-02 
 

Köszönetmondás 
 

Amennyire elkeserített bennünket, az, hogy szinte senki 

nem jött el a –talán utolsó- jótékonysági bálunkra, annyira jól 

éreztük magunkat azután a reggel fél ötig tartó táncban, majd 

karaoke-zásban. Nem is beszélve arról, hogy milyen sok 

tombolatárgy jutott egy-egy résztvevőnek, ugyanis –hála a 

felajánlóknak- sok ajándékot sorsolhattunk ki e kevés résztvevő 

között. Az meg már külön isteni csoda, hogy nem lettünk 

veszteségesek, bár túl nagy nyereséggel sem dicsekedhetünk 

(27.445 Ft. záráskor). 

Hadd illesse hát köszönet támogatóinkat, felajánlóinkat az 

alábbiak szerint: mindenek előtt az Újpetrei Önkormányzatnak 

köszönjük meg a termet, és a felajánlásokat, de hasonlóképpen 

hálásak vagyunk a Német Önkormányzat felajánlásaiért is. Az 

Újpetrei Önkormányzat és a Német Önkormányzat rendületlen, és folyamatos jóindulatát 

mi sem bizonyítja jobban, mint az, hogy már a következő kulturális programunkra is 

megtették felajánlásukat, amely program a Flawil-i Gospelkórus fergeteges koncertje lesz 

május 18-án, szombaton este 7 órakor a katolikus templomunkban. 

De visszatérve jótevőinkhez, szeretnénk köszönetet mondani még az alábbi 

cégeknek, magánszemélyeknek is kedves felajánlásukért: Agritour Kft, Obermajer Mini 

ABC, Ritterné Manyika boltja, Tom Market, Takarékszövetkezet, Kovács Nándiék, 

Forgóné Marcsi fodrászata, Ilcsa kozmetika, Kraft Ferenc, Haraszti pincészet, Kata 

József, Steiner Mária, Steiner Kornélia, Csalami Tibor, Dréher söröző, Boróka Patika, 

Török Tibor és Klárika, Két Szekér Vendéglő, Hoffmanné Császár Évi, Ruppert Szilvi, 

Muzslai Robi, Stix Béla, Bóka András, Bóka Lehel Álmos és Ilona, Lositz Ferencné, 

Rózsa Ferenc. Külön kiemelt köszönettel tartozunk Somogyi Imréné Kati néninek és 

Pásztor Ilonának, akik végig mindent megtettek a bál sikeres lebonyolítása érdekében. 

Köszönet a fiúknak a teremrendezésért, és mindenkinek, aki segített, ill. részt vett a 

bálon. 

A református hívek nevében: Németh Ferenc lelkipásztor 
 

 

Az Újpetre és Környéke Óvodásaiért Közalapítvány tisztelettel megköszöni 

mindazoknak, akik adójuk 1%-át az alapítványunknak ajánlották fel, melyet a terveink 

szerint használtunk fel. 

Kérjük továbbra is segítsék gyermekeinket, óvodánkat és gondoljanak az idén is ránk, 

mert a bejövő támogatásból a projektnapokra, hetekre és egyéb eszközbeszerzésre 

szeretnénk felhasználni. Köszönjük. 

Adószámunk: 18308846-1-02 

tel:18308846-1-02


ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
  

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Siklósi Járási Hivatal dolgozója (Macsi Barnabásné) az 

alábbi időpontokban ügysegédi feladatokat lát el az Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatalban: 
 

Minden hónap első és utolsó szerdáján du. 14.30 -16.00 óráig 

 
 

A KSH 2013. június 1. és 30. között mezőgazdasági Gazdaságszerkezeti Összeírást hajt 

végre. Az összeírás során a mezőgazdasági tevékenységhez használt földterületről és 

vetésterületről, állat- épület és gépállományról, továbbá a munkaerővel kapcsolatos adatokról, 

illetve néhány kiegészítő információról kell adatot szolgáltatni a kijelölt körzetben szereplőknek. 

2013. május 15. és 26. között a kérdőívet az adatszolgáltatók elektronikusan is költhetik, 

melyhez az információt május elején kapják meg. Az így adatot szolgáltatókat az összeíró már 

nem fogja keresni. 
 

 

A Siklósi Többcélú Kistérségi Társulás 2013. június 30-val megszűnik. Az általa a Siklósi 

Szociális Szolgáltató Központon keresztül ellátott feladatokat – házi segítségnyújtás, 

családsegítő és gyermekjóléti szolgálat – más szerv fogja ellátni. Az önkormányzat társulási 

megállapodást kötött másik 21 önkormányzattal a szociális feladatok ellátására. 2013. július 1-

től a házi segítségnyújtást, a családsegítő- és gyermekjóléti szolgálatot a Beremendi Szociális 

Alapszolgáltatási Társulás fogja ellátni. A házi segítségnyújtók és az ellátottak életében ez 

változást nem fog jelenteni. A családsegítő- és gyermekjóléti szolgálat munkatársai továbbra is 

meghatározott időben ügyfélfogadást fognak tartani a településen. 
 

TÁJÉKOZTATÓ iparűzési adóval kapcsolatban 

Tájékoztatjuk társas és egyéni vállalkozóinkat, hogy a 2012. évi iparűzési adóbevallás 

benyújtási határideje 2013. május 31-e , az ehhez szükséges nyomtatványok honlapunkon 

megtalálhatók. Az adó mértéke Újpetre Önkormányzat illetékességi területén állandó jelleggel 

végzett iparűzési tevékenység esetén 1,5%.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az adóbevallást abban az esetben is be kell nyújtani, ha a 

vállalkozásnak 2012. évben nem volt bevétele, illetve záró bevallást kell adnia, ha 

tevékenysége 2012. év folyamán Újpetre Önkormányzat illetékességi területén megszűnt.  

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 172.§. (1.) bekezdése alapján a 

magánszemély adózó 200.000,- Ft-ig, más adózó 500.000,- Ft-ig terjedő mulasztási bírsággal 

sújtható, ha bevallási kötelezettségét nem teljesíti. 

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

vagy ügyfélfogadási időben személyesen fordulhatnak az adóügyi előadóhoz, illetve a jegyző 

asszonyhoz. 

Ügyfélfogadási idő: 

Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.00-12.00, szerda: 13.00-16.00 
 
 



Kedves Mindenki! 
 

Szeretném megköszönni a családom nevében  a nagy segítséget, amit kaptunk a bajban. 

Köszönöm! Kedves szomszédainknak, barátainknak, ismerőseinknek, a focistáknak, az önkormányzat 

dolgozóinak, az egyházi gyülekezetnek, ovisoknak, iskolásoknak, az ő szüleiknek, nevelőknek, 

tanároknak és a vezetőségnek. A környező falvakban élő ismerőseinknek  és barátainknak a segítségét is 

köszönjük. 
 

Szeretettel: Eszenyi család 
 
 

Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Lási Vorbá „Jó Szó” Egyesület által a TÁMOP -3.3.9.C-12 

„Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók iskolai lemorzsolódását csökkentő intézkedések támogatása – 

Tanoda típusú programok támogatása a Hátrányos helyzetű kistérségekben c. pályázat várólistára került. 

 

A Cigány Nemzetiségi Önkormányzat tájékoztatja a lakosságot, hogy a TÁMOP 5.3.8.-B-12/ „ A 

leghátrányosabb helyzetű csoportok munkaerő-piaci esélyeinek növelése érdekében motiváló képzések 

és támogató szolgáltatások című projekt keretében a toborzáson részt vevők részére május hónapban 

indult a tréning. A pontos időpontról az érintettek tájékoztatást kapnak.  

Az Újpetrei Német Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület vezetősége nevében, 

köszönjük mindazoknak, akik támogattak, segítették munkánkat! Köszönjük az adók 1%-át 

és, mint az elmúlt évben az idén is a legfontosabb eszközállomány pótlását, javítását 

tervezzük! 

Kérjük gondoljanak ránk! Köszönjük. 

Adószámunk:19034023-1-02 
Majális 2013 képes beszámoló( több kép a www.ujpetre.hu weboldalon) 

  

 

tel:19034023-1-02
http://www.ujpetre.hu/

