
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Nőnapra…         Szeretettel hoztam e szép csokrot  
s köszöntőmet mindenkinek mondom. 

Nőket köszönt most az egész világ, 

hát nyíljon nékik a sok színes virág. 

Az életet, szerelmet tőlük kaptuk, 

cserébe szívünket az ölükbe rakjuk. 

Általuk vagyunk igazán valakik, 

tudom most dalom, messzire hallatszik. 

Kívánom, legyen minden nő boldog, 

s szálljanak el végleg a bús gondok. 

Hulljon reájuk jókívánságom e napon, 

egész évben – és minden Nőnapon . 
  

   Köszöntjük a község lányait és asszonyait a 

     Nemzetközi Nőnap alkalmából! 
 

1848. március 15. 
Azon a hajnalon ….. 
 

Azon a hajnalon valami feltámadt, Azon a reggelen a márciusi ifjak, 

kósza szél suttogott tavasz imákat. szabadság mámoros poharából ittak. 

Szabadság kapuja kitárult előttünk, Hol nemzet, s a haza érdeke az első, 

hittük, hogy szolganép nem lesz már belőlünk! örömkönnyet sírt a márciusi felhő. 

  

Azon a szép napon szorgos nyomdászkezek Petőfi szavalja a Nemzeti dalát, 

tizenkét pontot és Nemzeti dalt szedtek. küldöttség is indul, nem adjuk mi alább! 

Kiszabadult Táncsics, forrong a pesti nép, Bécsnek bűszke vára megremeg előttünk, 

múzeum lépcsőjén zeng, új tüzes beszéd! halhatatlan hősök válnak ma belőlünk! 

 

Azon a szép napon megtörtént, mit vártunk, 

szabadság virága nyílott ki minálunk. 

Illatát tavaszi szelek vitték messze, 

térben és időben távol… végtelenbe! 

 

 



Választási információk 
 

A 2014. április 6-ra kiírt országgyűlési képviselőválasztás választási kampánya kezdetét vette. A 

választópolgárok február 17-én megkapták a szavazóköri névjegyzékbe vételről szóló 

értesítőjüket a Nemzeti Választási Irodától. Aki értesítést nem kapott, az a helyi választási 

irodánál (önkormányzati hivatal) jelezze! Az értesítő információkat tartalmaz a szavazással 

kapcsolatban, amelyeket megerősíteni kívánok. 
 

Február 17-vel megkezdődött az ajánlási időszak is. A korábbi választásokkal ellentétben a 

választópolgárok nem kaptak ún. kopogtatócédulát amit átadhatnak a jelöltnek, vagy a 

megbízottjának, hanem ajánlóíven történik az ajánlás gyűjtése. Egy választópolgár több 

jelöltnek is aláírhatja az ajánlóívét. 
 

Azok a  választópolgárok,  akik a szavazás napján nem tartózkodnak lakóhelyükön és szavazni 

kívánnak, ezt átjelentkezéssel (korábbi igazolás)  megtehetik. Az átjelentkezésre irányuló 

kérelemnek 2014. április 4-én 16.00 óráig meg kell érkeznie a helyi választási irodához. Ez 

történhet személyen, postai úton, ügyfélkapun illetve a honlapon keresztül is. Átjelentkező 

választópolgár 2014. április 4-én 16.00 óráig módosíthatja, visszavonhatja az átjelentkezési 

kérelmét. 
 

Mozgásában gátolt választópolgár mozgóurna iránti igényét kérelem benyújtásával legkésőbb 

2014. április 4-én 16.00 óráig kérheti a helyi választási irodától személyesen, ügyfélkapun 

illetve a honlapon keresztül, illetve 2014. április 6-án 15.00 óráig a szavazatszámláló 

bizottságtól kérelem leadásával. 
 

Az a választópolgár, aki a szavazás napján nem tartózkodik Magyarországon a tartózkodási 

helye szerinti ország külképviseletén szavazhat, ha az erre irányuló igényét 2014. március 29-én 

16.00 óráig kérelemmel jelzi a helyi választási irodánál. Ez is történhet kérelem leadásával, 

ügyfélkapun és honlapon keresztül. A külképviseleti névjegyzékbe vett választópolgár eddig az 

időpontig módosíthatja, visszavonhatja a külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelmét. 
 

Ha a választópolgár valamely nemzetiséghez tartozik, 2014. március 21-én 16.00 óráig kérheti, 

hogy a névjegyzéken kerüljön feltüntetésre a nemzetiségének megnevezése, továbbá az, hogy az 

országgyűlési választáson is nemzetiségi választópolgárként kíván-e szavazni. Ha ezt jelöli a 

kérelem nyomtatványon, a választáson pártlistára nem szavazhat. Amennyiben nem indul az 

adott nemzetiség a választáson, ekkor a választópolgár pártlistára szavazhat. A kérelmet 2014. 

március 22-én 16.00 óráig módosítani, törölni lehet. A kérelem benyújtása, törlése, módosítása 

történhet személyesen benyújtott nyomtatványon, ügyfélkapun vagy a www.valasztas.hu 

honlapon keresztül.  
 

Szavazni 2014. április 6-án 6.00 órától 19.00 óráig lehet. A szavazás során a nemzetiségi 

választópolgár – aki kérte hogy kérelme az országgyűlési választásokra is terjedjen ki – egyéni 

képviselő-jelöltre és országos nemzetiségi önkormányzatra szavazhat. A többi választópolgár 

egyéni képviselő-jelöltre és pártlistára szavazhat. A választópolgárt a szavazást megelőzően a 

szavazatszámláló bizottságnak azonosítania kell. A választópolgár igazolja személyazonosságát 

(személyi igazolvánnyal, vagy fényképes jogosítvánnyal vagy útlevéllel). valamint lakcímét. 

Aki ezeknek a feltételeknek nem tesz eleget, az nem szavazhat, a bizottság visszautasítja a 

választópolgárt.  

 

      Spánné Csalos Beáta HVI Vezető 
 

http://www.valasztas.hu/


ÖNKORMÁNYZATI HÍREK 
  

2014. február 22-én és 24-én került sor a Gyermekétkeztetési Alapítvány jóvoltából a 

2013. évi EU Élelmiszersegély program téli fordulójában biztosított élelmiszersegély 

kiosztására.  

A település rászoruló lakossága részére 960 kg cukrot, 880 kg lisztet, 490 kg tésztát és 

280 kg darálós kekszet osztottunk ki. 

 

Az önkormányzat képviselő-testülete pályázat benyújtásáról döntött. Az iskola alatti 

aszfaltos sportpálya felújítására, tornaeszközök és padok beszerzése szerepel a 

pályázatban. A pályázott összeg 8.652.765,-Ft. 
 

 
Közös fenntartású intézmények 2014. évi költségvetése 

 Óvoda Közös Hivatal 

BEVÉTELEK: 

Önkormányzati támogatás 29.787.000,- 59.815.000,- 

Pénzmaradvány 1.066.000,- 286.000,- 

Bevételek összesen: 30.853.000,- 60.101.000,- 

KIADÁSOK: 

Személyi juttatások 21.711.000,- 38.325.000,- 

Munkaadót terhelő járulékok 5.840.000,- 10.382.000,- 

Dologi kiadások 3.302.000,- 9.790.000,- 

Beruházás 0,- 1.604.000,- 

Kiadások összesen: 30.853.000,- 60.101.000,- 

Dolgozói létszám: 6 fő 13 fő 

Újpetrei Önkormányzat 

2014. évi költségvetése 

BEVÉTELEK: 

Állami támogatás 124.314.000,- 

Működési bevételek 24.801.000,- 

Átvett pénzeszközök 6.673.000,- 

Pénzforgalmi bevétel 65.793.000,- 

Bevételek összesen: 221.581.000,- 

KIADÁSOK: 

Személyi juttatások 23.451.000,- 

Munkaadót terhelő járulékok 5.451.000,- 

Dologi kiadások 64.965.000,- 

Egyéb működési célú támogatások 3.751.000,- 

Szociális kiadások 29.400.000,- 

Intézmények (óvoda,hivatal) támogatása 89.602.000,- 

Felhalmozási kiadás 4.961.000,- 

Kiadások összesen: 221.581.000,- 

Dolgozói létszám:  5 fő 

(+ jelenlegi közmunkások 21 fő)  



Tájékoztató adatok az önkormányzat 2014. évi költségvetéséből 

Közgyógyellátási igazolványt kap (méltányossági):  3 fő 

-2- 

 

Rendszeres szociális segélyezettek száma:  5 fő 

Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők: 74 fő 22.800,-Ft összeggel 

Lakásfenntartási támogatásban részesülők száma:  58 fő, törvény szerint változó összegű 

 

 

 

Tájékoztató a helyi adók befizetési 

határidejéről 
 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Adózó Állampolgárokat, hogy 

a 2014. első félévi helyi adók (kommunális adó 

/házadó/, gépjárműadó, iparűzési adó, építményadó) 

késedelmi pótlékmentes befizetési határideje 2014. március 17. 

 

A befizetéshez szükséges csekkek előreláthatólag február hó folyamán kiküldésre 

kerülnek.  
 

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

pénzintézetnél tett jelzéssel tehetik azt meg. 

  

 Újpetrei Közös Önkormányzati Hivatal 
  
  

ANYAKÖNYVI HÍREK 
  

Elhunyt: 

Kő Jánosné Újpetre, Szabadság tér 51. 

 

Született:  

2014. február 16-án: Laczkó Dorka an. Rigó Karolina Újpetre, Ady u.19. 
  

 

Köszönet! 
 

Köszönjük az Újpetrei Polgárőrök odaadó munkáját, hogy nap, mint 

nap őrzi, védik nyugalmunkat. Mivel a taglétszám még nem olyan 

nagy így, van aki többször a hónapban kint van az éjszakában nekik 

külön köszönet. 

Megalakulásuk óta csökkent a falunkban elkövetett bűncselekmények 

száma , szorosan együttműködnek a Rendőrséggel így esetleges 

észlelés, riasztás után hamar itt van a segítség. 


