
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Polgárőr egyesület 
 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy 2013. július 19-én megalakult az új polgárőr egyesült. A neve: 

Faluvédő Újpetrei Polgárőr Egyesület. Az egyesület elnöke: Vezmárovics Béla. Az alakuló ülésen a 15 

fő alapító tag volt jelen, pedig a lakossági fórumon a jelentkezettek száma meghaladta a 20 főt. A 

megalakult egyesülethez bármikor lehet csatlakozni.  
 

A polgárőr egyesület folyamatosan várja azoknak a jelentkezését, akik kedvet és elhivatottságot éreznek 

a polgárőr munkához. Olyanok jelentkezését várjuk, akik úgy gondolják, hogy tevékenyen hozzá 

szeretnének járulni községünk közbiztonságának, nyugalmának megóvásához. Akik nem azt kérdezik, 

hogy „Miért nem tesz már valaki valamit? „ hanem ők maguk is hozzájárulnak ahhoz, hogy elvárásainak 

megfelelő legyen a település közbiztonsága. 
 

Az egyesület céljai: 

- településünket megóvjuk a rongálásoktól, 

- hozzájáruljunk a közterületek nyugalmának megóvásához, 

- segítsük a köz- és magánvagyon védelmét, 

- segítsünk hogy az itt lakók nyugodtan, biztonságban tudjanak élni. 
 

A jelentkezőkkel szemben támasztott elvárások: 

- elhivatottság, 

- lelkesedés, 

- jó problémamegoldó képesség, 

- büntetlen előélet, 

- kellő mennyiségű szabadidő a havi  minimum 1 szolgálatra, önkéntes munkára, 

- a járőrszolgálat iránt érdeklődőktől elvárás továbbá a megfelelő egészségügyi és fizikális alkalmasság. 
 

Azok jelentkezését is várjuk, akik járőrszolgálatot nem tudnak vállalni, ők pártoló tagként vennének 

részt az egyesület életében. 

 

       Vezmárovics Béla elnök 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
  

Született: 

Ruppert Léna  an.: Szajduk Nikolett, szül. 2013.07.16. Újpetre, Petőfi u.28. 
 

Tisztelt Fogyasztók! 
 

2013. június 1. napjától a MOHÁCS-VÍZ Kft Harkányi Üzemmérnöksége végzi az ivóvíz-szolgáltatást 

az Önök településén. A vízszámlával kiküldött szolgáltató váltással kapcsolatos tájékoztatásunkat kérjük 

figyelmesen olvassák el! 
 

A fogyasztói számlák fejlécén a jövőben a MOHÁCS-VÍZ Kft Harkányi Üzemmérnöksége szerepel 

szolgáltatóként. Várhatóan a jövő év első felében társaságunk beolvad a települési önkormányzatok 

tulajdonában álló viziközmű-szolgáltatóba, így társaságunk neve BARANYA-VÍZ Zrt-re változik majd. 

A szolgáltatás átvételével egyidejűleg társaságunk átvette a Tenkesvíz Kft. munkavállalóit is, így a 

szolgáltatással összefüggő feladatokat továbbra is a jól bevált szakemberek végzik. 
 

Az ügyfélszolgálati iroda változatlan helyen (7800. Siklós, Gordisai u.2.) és nyitvatartási időben várja 

fogyasztóinkat. Az ügyfélszolgálat telefon-és telefaxszáma is változatlan maradt.  
 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a szolgáltató váltással nem szűntek meg a Tenkesvíz Kft. felé 

fennálló tartozások, azokat a társaságunk közreműködésével a Tenkesvíz Kft. a jövőben is érvényesíti. 

Az Önöket érintő változásokra a kiküldött tájékoztatóban felhívtuk a figyelmüket. 
 

        MOHÁCS-VÍZ Kft 

        Harkányi Üzemmérnöksége 
 

Napközis tábor 2013 
 

Ismét elment egy év és az elmaradhatatlan napközis 

tábor ,minden gyermek örömére megkezdődött. Idén 

nem csak helyi gyerekek hanem a környező 

településekről is nagyon sokan jöttek a kis ovisoktól 

a nagy ifisekig. Azt hiszem szívesen lettem volna 

újból gyermek mert a nagyon sok program mellett a 

hangulat is csodálatos volt. Ebben a rohanó világban 

nagyon  jó érzés volt látni,hogy még vannak olyan 

gyerekek akik örülnek egy akadályversenynek 

vagy egy focinak,szívesen kézművesednek  és 

ami nagyon fontos vigyáznak és segítenek 

egymásnak. A táborzáró is nagyon jól 

sikerült,hallhatunk a zenekart akik sokat 

készültek volt pár táncos aztán a fergeteges 

BULI…..végezetül a sátoros ottalvás már aki 

aludt!?Szeretném a gyermekek és a szülők 

nevében is megköszönni a tábor szervezőinek és 

reméljük jövőre ismét együtt táborozunk.  

 

Jozipovicsné Koch Zsuzsanna 



ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
 

Az Ilocska, Lapáncsa, Magyarbóly, Matty Nonprofit Kft nevében tájékoztatom a T. lakosságot, hogy 

2013. július 1-től a szennyvíz szippantás szolgáltatási díjunk a 2013. évi LIV. Törvény alapján 10 %-kal 

csökkent.  
 

A szolgáltatási díj 2013. június 30-ig nettó 832,-Ft/m3 

   -10 %    83,-Ft/m3 

        2013. július 1-től          749,-Ft/m3 lesz. 
 

Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy a szennyvíz szippantásának szolgáltatási díját csak készpénzes 

fizetéssel lehet kiegyenlíteni, azonnal, a szolgáltatás elvégzését követően. 
 

      Juhos József 

      ügyvezető 
 

 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Beremendi Alapszolgáltatási Központ Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatának ügyeleti rendje az alábbiak szerint változott: 
 

Helyszín: Újpetre, Kossuth L.u.26. (kultúrház) 

Időpont: minden csütörtök 8.00 -9.00-ig 
 

Alapszolgáltatási Központ 7827. Beremend, Rákóczi u. 20. Tel.: 72/574-046 
 

 

Szemétszállítás 
 

Újból írnunk kell a szemétszállításról. 2013. június 30-val a Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. 

felmondta az Önkormányzat és a köztük levő közszolgáltatási szerződést, és július 1-től a Dél-Kom Kft 

látja el a szemétszállítás feladatait. A Kaposvári Városgazdálkodási Zrt. a lakosság által be nem fizetett 

díjakat kimutatta adók módjára történő behajtásra a közös hivatalhoz, ami a településen közel 

4.000.000,-Ft kintlevőséget jelent. A kintlevőség behajtása megkezdődött, ezért célszerűnek tartjuk, ha 

egy-két szabályra újból felhívjuk a lakosság figyelmét.  

 

A szemétszállítás kötelezően igénybe veendő közszolgáltatás. A Dél-Kom Kft – 2013. július 1-től neve 

Dél-Kom Nonprofit Kft. – minden lakos részére szerződést fog kiküldeni, melyet kérjük kitöltve és 

aláírva szíveskedjenek visszajuttatni. Több egy személy háztartás jelezte az önkormányzat felé, hogy 

szemete nem keletkezik, miért kell szemétszállítási díjat fizetni? A törvény jelenleg nem teszi lehetővé 

azt, hogy valaki ne fizessen szemétszállítási díjat. A hulladékról szóló törvény megjelenése óta több 

kormányrendelet és miniszteri rendelet is szabályozza a hulladékszállítást, bízunk benne, hogy e 

problémára is lesz jogi megoldás. Addig is kérünk mindenkit, hogy a szemétszállítás díját – július 1-től 

4623,-Ft/negyedév – szíveskedjen befizetni, mert annak behajtása felől a Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

fog gondoskodni, és már nem az önkormányzat.  

 

       Újpetre Község Önkormányzata 
 

KÖSZÖNETMONDÁS 
 

Szeretném megköszönni mindazoknak a segítségét, akik nehéz helyzetemben gondoltak rám 

(újpetreieknek, vidékieknek, pécsieknek), és adományaikkal mellém álltak. Jó tudni azt, hogy 

közösségünkben olyan sok meleg szívű ember él, akik a kevésből is önzetlenül és szeretettel tudnak az 

éppen bajban lévő ember gondjain és terhein könnyíteni. 

Még egyszer hálás köszönetem mindazokért az emberekért, akiket az Úr arra indított, hogy segítsenek a 

bajban, és Isten áldását kérem életükre, munkájukra és családjukra egyaránt. 
 

Szeretettel: Tar Jánosné Margit néni  



Felhívás parlagfű mentesítésre! 
 

 

Felhívjom településünk lakosságát, hogy a parlagfű irtási 

kötelezettségüknek tegyenek eleget. Az élelmiszerláncról és hatósági 

felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdése szerint: 

„A földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a 

parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt 

követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan 

fenntartani.” A gyommentesítés elmaradása esetén növényvédelmi 

bírság szabható ki 15.000 – 15.000.000 Ft közötti értékben. 

A parlagfű magvai április elejétől kezdődően tömegesen csíráznak, virágzásának ideje zömmel július 

vége, augusztus és szeptember hónapok. A parlagfű irtása történhet mechanikai eszközökkel (pl: 

gyomlálás, kapálás, kaszálás). A kézi gyomlálás és kapálás előnye, hogy teljes mértékben eltávolítja a 

parlagfüvet. Biztos eredményt hoz az évi többszöri, 2 cm magasságban elvégzett kaszálás. Gyomirtó 

szerek közül elhanyagolt területeken a Casoron G javasolt, a már kikelt gyomnövények ellen glifozát, és 

glifozinát-ammónium hatóanyagú szerek alkalmazása célszerű. 

A közös hivatal jogosult belterületen, a parlagfüves ingatlanokon a helyszíni szemlét megtartani, majd a 

parlagfű észlelése esetén az azonnali közérdekű védekezést elrendelni. A közérdekű védekezés költsége 

és az egyéb, járulékos költségek az ingatlantulajdonost terhelik. A parlagfű észlelése esetén külön 

felszólításra nincs lehetőség, azonnal el kell rendelni a kényszerkaszálást. A közöd hivatal által 

elvégzett kényszerkaszálás után a Baranya megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi 

Igazgatósága szabja ki a parlagfű bírságot. Ez a hatósági jogkör nem tartozik a település jegyzőjéhez. 

Ezúton kérek minden földhasználót, hogy- az ápolt egészséges környezet, a lakosok egészsége 

érdekében végezzék el területeik gyommentesítését, ápolását, valamint a folyamatos gyommentes 

állapot fenntartását. 

Parlagfüves bejelentést már interneten is: https://pbr.nebih.gov.hu 

 

Falunap-Aratási ünnep 
 

Az idei falunap eltért az eddigiektől egyrészt 

a rekkenő hőség miatt másrészt mert a 

Gazdák aratási ünnepségével együtt lett 

tartva. A nagy meleg ellenére számos 

érdeklődő eljött a rendezvényre. A 

műsorban fellépet Zeier Viki a helyi Német 

Nemzetiségi Tánccsoport és Zenekar 

valamint a siklósi fúvószenekar. Ezután a 

már hagyományos aratási bemutató láthatták 

az érdeklődök az „Oldtimer” 

traktorbemutatóval egybekötve. 

Sokan jelezték, hogy nem minden tetszett nekik így, de ez teljesen természetes egy új dolognál. Ennek 

ki kell alakulni, hogy, hogy is legyen, ez a jövőben.   

 

 

https://pbr.nebih.gov.hu/

