
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kellemes húsvéti 

ünnepeket kívánunk! 
  

Eljött a szép húsvét reggele. 

Feltámadásunk édes ünnepe. 

Ünneplő ruhákba öltöztek a fák, 

Pattognak a rügyek, s virít a virág.  

A harang zúgása hirdet ünnepet. 

Egy kismadár dalol a zöld rétek felett. 

Tündérország rózsái közt gyöngyharmatot szedtem, 

Akit azzal meglocsolok, megáldja az isten. 

Az illatos rózsavíztől megnőnek a lányok, 

Zsebeimbe beleférnek a piros tojások.   (Kovács Lóránt) 

  
  

M A J Á L I S 
 

Újpetre Község Önkormányzata 2014. májujs 1-én 10.00 órakor ismét 

megszervezi a hagyományos majálist a „Patakparti Pihenő” parkban. 
 

Lesz légvár, arcfestés, trambulin, rendőrségi bemutató. 
 

A felnőttek a már hagyományossá vált főzőversenyre nevezhetnek be a maguk 

által kitalált és a helyszínen megfőzött étellel, amit zsűrizni fognak. 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

  

Tájékoztató a hulladékszállítás menetrend változásáról 
 

Szeretnénk tájékoztatni a lakosságot, hogy kapacitásaink optimalizált kihasználtsága, 

a szállítási tevékenység költségeinek minimalizálása érdekében ÚJPETRE 

településen átszervezésre kerül a hulladékszállítási menetrend. A szállítási nap a 

jelenlegi hétfői napról péntekre változik, így az új szállítási rend szerint az első 

szállítási nap 2014. április 4. péntek. Kérjük a lakosságot, hogy a hulladéktároló 

edényeket a szállítási napokon reggel 6 óráig szíveskedjenek kihelyezni. 

     Dél-Kom Nonprofit Kft. 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
  

Született:  

2014. február 28-án: Ignácz Laura  an. Ignácz Szilvia Újpetre, Kossuth L.u.73. 
 

M E G H Í V Ó 
Értesítjük a lakosságot, hogy Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német 

Önkormányzat Újpetrével közösen 2014. április 14-én (hétfő) du. 18.00 órai kezdettel 

közmeghallgatást (falugyűlést) tart.  Közmeghallgatás helye: Művelődési Ház 
 

Napirendi pontok: 
1. Beszámoló a 2013. évi gazdálkodásról 
2. 2014. évi tervek ismertetése 
3. Közérdekű bejelentések, kérdések felvetése a lakosság részéről 

  

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

   Gaszt Árminné  Reisz Mária 

   polgármester    német önkormányzat elnöke 
 
 

T Á J É K O Z T A T Ó 
 

A Vidékfejlesztési Minisztérium döntése értelmében az ország kijelölt területein tavasszal ismételten sor 

kerül a ragadozó emlősök veszettség elleni orális immunizálására. A repülőgépes és/vagy kézi 

vakcinázás 2014. április 5 – április 19. között kerül elvégzésre. A vakcinázás konkrét időintervallumáról 

hirdetménnyel tájékoztatjuk a lakosságot 
 

.       Önkormányzat 

 

Óvodai Hírek: 
Nagy örömünkre új óvó nénit üdvözölhetünk óvodánkban: Bencze Bernadett 

személyében. Detti óvó néni Pécsről érkezett, nagyon szimpatikus, kedves egyéniség. 

Szeretnénk, ha itt nálunk jól érezné magát, és beolvadna óvodánk, falu életébe is!  

Programok: Ápr. 18.    nevelési értekezlet az oviban - szünet az ovisainknak 

                          ?      Hangszerjáték bemutató a zeneiskolás csalogató           

                                  program  keretében 

                        7-11.   Egészségnevelési projekthét 

                          ?      Iskolai beíratás 

                       22-25   Óvodai beíratás 

                       14-18   Nyílt hét 

                          22.    Föld világnapja 

                          22.    Húsvét az oviban 

                          ?       Tanító néni látogatása az oviban 

                          30.    Majális az óvodában / Májusfa állítás / 

Minden program részletes leírása és időpontja az óvodában plakátokon is nyomon követhető. 

Változások az Újpetrei Faluvédő Polgárőr Egyesület életében 

. Új vezetőt választott a közgyűlés Dobos Róbert személyében. Vezmárovics Béla az 

előző elnök kelltette újra életre a polgárőrséget Újpetrén ezért ezúton is köszönet az 

eddigi munkájáért. Reméljük munkájára a későbbiekben is számíthat a falu. 

Itt ragadnánk meg az alkalmat, kérve a faluért érző, tenni vágyó embereket, hogy 

segítség munkákat részvételükkel minél többen vagyunk annál könnyebb az egyes 

tagok munkája!! 

 



Közös fenntartású intézmények 2013. évi beszámolója 
 Óvoda Közös Hivatal 

BEVÉTELEK: 

Önkormányzati támogatás 23.291.000,- 51.129.000,- 

Pénzmaradvány 1.421.000,- 0,- 

Saját bevétel 3.000,- 114.000,- 

Bevételek összesen: 24.715.000,- 51.243.000,- 

KIADÁSOK: 

Személyi juttatások 15.529.000,- 32.799.000,- 

Munkaadót terhelő járulékok 3.916.000,- 8.810.000,- 

Dologi kiadások 3.548.000,- 9.246.000,- 

Pénzmaradvány átut./KLIK/     600.000,- 

Függő kiadás -192.000,- 102.000,- 

Kiadások összesen: 23.401.000,- 50.957.000,- 

Dolgozói létszám: 6 fő 13 fő 
 

Újpetrei Önkormányzat2013. évi beszámolója 
 

BEVÉTELEK: 

Állami támogatás 90.184.000,- 

Működési bevételek 25.056.000,- 

Átvett pénzeszközök 49.158.000,- 

Pénzmaradvány 64.772.000,- 

Függő bevétel 97.000.- 

Bevételek összesen: 229.267.000,- 

KIADÁSOK: 

Személyi juttatások 25.297.000,- 

Munkaadót terhelő járulékok 5.342.000,- 

Dologi kiadások 32.705.000,- 

Egyéb működési célú támogatások 1.375.000,- 

Szociális kiadások 24.079.000,- 

Intézmények (óvoda,hivatal) támogatása 74.420.000,- 

Felhalmozási kiadás 500.000,- 

Függő kiadás -244.000,- 

Kiadások összesen: 163.474.000,- 

Dolgozói létszám:  5 fő 
 

Tisztelt Olvasó! 
Nagy öröm számunkra, hogy újra nagy sikere volt az óvodai alapítványi farsangi bálunknak februárban. A 

zenekar híre is vonzotta a kedves bálozni vágyókat, de maga a tény, hogy óvodásainkért tehetünk sokakat 

vonzott a bálba. Az évek óta fantasztikus ötletjelmezek, jutalomban részesültek és köszönjük azoknak, akik 

ebben évről évre részt vesznek és persze azokat is újra invitáljuk, akik most először próbálták ki. 

Köszönjük azoknak a hozzájárulást, akik a belépő árával, ill. tombolatárgyakkal segítették a sikert. A 

résztvevő bálozóknak pedig a részvételt és a jó hangulatot, hisz még fél 4 kor is rengetegen mulattunk. 

A bevétel, ami az Újpetre és Környéke Óvodásaiért Alapítvány számlájára lett befizetve 240.000.-Ft volt. 

Hálásan köszönjük mindenkinek.  

A bevétel a szokásos költségvetésünket egészíti majd ki: gyermeknap, báb előadás, ballagó nagyok ajándéka, 

húsvét, karácsony - eszközeinek, kiadásainak fedezésére. 

Köszönettel: Az alapítvány kuratóriumának tagjai és az óvoda dolgozói 
 

Köszönjük! 
A közfoglalkoztatottak 3 hónapon keresztül a kultúrházban vettek részt a téli képzésben. A 20 fő résztvevő 

nevében szeretném megköszönni a pedagógusoknak, Boginak, Marikának, Timinek, Erikának, Ilikének és 

Álmosnak az igazán hasznos és jó hangulatú foglalkozásokat.    Kovács Jánosné (Jutka) 



Német Önkormányzat Újpetre Költségvetéséről 

                         A 2013.évi beszámoló adatai Ft-ban                     A 2014.évi költségvetés terve Ft-ban  

Bevételek: 
Előző évi pénzmaradvány             1.227                                                                          1.601 

Állami támogatás                             222                                                                             271 

Feladatalapú támogatás                 2.163                                                                         2.022 

Egyéb                                               252                                                                                0  

Összesen:                                      3.899                                                                          3.894 
 

Kiadások: 
 Átadott pénzeszköz                          705                                                                            1.664 

Kisbusz fenntartása                           427                                                                               400 

Rendezvények                                   165                                                                               610 

Karbantartás                                        29                                                                               280 

Üzemeltetés                                       539                                                                              540 

Útiköltség  hozzájárulás                    184                                                                              250 

Áfa                                                     219                                                                              100  

Pénzügyi szolgáltatások                      30                                                                                50 

Záró pénzkészlet                             1.601                                                                                 0 

Összesen:                                        3.899                                                                         3.894         

                                                                               Reisz Mária-Elnök                                                    

Köszönet  mindazoknak,  akik  az április 6-i népszámlálásra német nemzetiségűként 

regisztráltatták magukat. Ezen belül, 56 fő jelezte, hogy nemzetiségi listára kíván szavazni pártlista 

helyett.  

Annak érdekében, hogy a német nemzetiségnek legyen parlamenti képviselője, feltétlen jöjjenek el 

szavazni.   Aki mozgásában korlátozott, az kérheti a mozgóurna „szolgáltatást”. Ezen igényét a szavazás 

napjáig, kérjük jelezze.                        

                                                                         Német önkormányzatunk képviselői                               
 

F E L H Í V Á S 
 

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Siklósi Tankerülete fenntartásában működő általános 

iskolákba történő beíratásra 
 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beíratásokra az alábbi 

időpontokban kerül sor: 

2014. április 28. (hétfő) 8.00-18.00 óra között 

2014. április 29. (kedd) 8.00-18.00 óra között 

2014. április 30. (szerda) 8.00-18.00 óra között 
 

Tanköteles, azaz 2008. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő, gondviselő köteles a lakóhelye, 

ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy választott iskola első évfolyamára 

beíratni.(Csak szülő vagy gondviselő írathatja be a gyermeket.) 
 

Az első évfolyamra történő beíratáskor az alábbi dokumentumok szükségesek: 

- a gyermek nevére kiállított, személyi azonosítót és lakcímet tartalmazó hatósági igazolványt 

(lakcímkártya) 

- az iskolábalépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást(pl:óvodai szakvélemény, 

nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakértői vélemény, Szakértői Bizottság 

szakvéleménye) 

- nyilatkozni kell a szülői felügyeleti jog gyakorlásáról 

- nyilatkozni kell az erkölcstan, valamint a hit- és erkölcstan tantárgy választására vonatkozóan 
 


