
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Új év kezdetén 
 

Véget ért a 2014-es esztendő, magunk mögött tudjuk a karácsonyt, a 
szilveszter-újévet, a családdal eltöltött ünnepeket. 2015-öt írunk. 
Bizonyára mindenki megtette fogadalmát, min és hogyan változtatni az 
új évben, mint csinálna másképp. Új célok fogalmazódnak meg 
bennünk. Visszatérünk a régi ritmusba, a megszokott mindennapi 
munkába.  
Az önkormányzat várakozással tekint a 2015-ös esztendőre. Sok 
változást hoz az elkövetkező időszak, ami az önkormányzati feladatok 
változását illetve az álam által biztosított forrást is jelentősen 
megváltoztatja. A jelenlegi információk szerint teljesen át kell alakítanunk a korábbiakhoz képest a 
költségvetési illetve a szociális juttatásokról szóló rendeletünket. Ez főleg a segélyeket érinti. 2015-ben 
a kormány arra törekszik hogy segélyben csak azok az állampolgárok részesüljenek, akik tényegesen 
rászorulnak. Szigorú feltételekhez kötik a jogosultságot. A létfenntartáshoz szükséges segélynél a  
jogosultság megítélését és a folyósítást az önkormányzat feladataként jelöli meg. Erre a forrást csak 
részben biztosítja, a többit a településnek kell saját bevételeiből fedezni. A segélyezésről részletes 
tájékoztatást találnak az újságban. A képviselő-testület igyekszik a törvényi előírások mellett az itt élők 
érdekeit figyelembe venni a rendeletének meghozatalánál. 
  

        Gaszt Árminné 
        polgármester 
 

Figyelem felhívás 
Az utóbbi napok, hetek nedves időjárása nyomán a mezőgazdasági gépjárművek 
felhordták a sarat a közutakra, így balesetveszélyes, csúszós útszakaszok 
alakulhatnak ki. 

A jogszabály alapján, aki beszennyezi az utat, köteles az útszakasz megtisztításáról 
is gondoskodni. 

Kérjük a mezőgazdasági járművekkel közlekedőket, hogy az előírásokat tartsák be, az autóval 
közlekedőket pedig, hogy a nedves, csúszós útszakaszon nagyobb figyelemmel, óvatosabban 
vezessenek. 

Tájékoztatás a kéményseprő-ipari közszolgáltatás 2015. évi ütemtervéről Újpetre településen 
2015.  január 4-19. 
 június 1-15. 
 október 8-20.      Leikauf Tibor 
 december 3-11.    Szolgáltató 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
Született: 
Varga Liliána an.: Bagó Hajnalka Újpetre, Ady u. 59. 
Steckl Alex Tibor an.: Bagó Edina Újpetre, Petőfi u. 39. 
Németh Luca  an: Sándor Lívia Kludia Kossuth L.u. 160. 
 

Elhunyt: 
id. Szobi Imre Újpetre, Ady u. 17. 
Ifj. Szobi Imre Újpetre, Ady u. 47. 
Horváth Balázs Újpetre Ady u. 60. 
 

Az önkormányzat 2014. február hónapban pályázatot nyújtott be az iskola alatti sportpálya 
felújítására és sporteszközök beszerzésére 8.625.765,-Ft összegre. A pályázat elbírálása április 
hónapban megtörtént és Újpetre nem szerepelt a nyertesek között. Az elmúlt év decemberében kaptuk az 
értesítést, hogy a tartalékból a pályázatunkat támogatják. A támogatási szerződés aláírása még december 
hónapban megtörtént, így a 2015. évben a felújítás és az eszközbeszerzés megvalósul. 
          Gaszt Árminné  polgármester 
 

Tisztelt Lakók! 
 

Ezúton értesítjük Önöket, hogy a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Program keretében Újpetre 
község lakossága részére 40 db komposztláda érkezik. Az edény 80 cm magas, 60/60 cm széles, felülről 
nyitható tetővel rendelkezik. A komposztládákat a hivatal épületében lehet igényelni személyesen 2015. 
február 28-ig, ahol sorszámozott szerződés kerül kiadásra az igénylők részére. 
Tekintettel az edények alacsony számára, azok kiosztását érkezési sorrendben végezzük. A 
komposztláda a szerződés kitöltését és aláírását követően a hivatal udvarában a szerződés mindkét 
példányának leadásával vehető át. A komposztládák a könnyebb szállítás érdekében „lapra szerelt” 
állapotban kerülnek kiosztásra. 
 

Egy helyi értékmegőrző program 
 

A Mecseki Borrend Egyesület a borkultúra ápolása 
mellett fontos feladatának tartja a helyi értékek megőrzését. 
2014-ban pályázatot nyert „ Dél-dunántúli tájházak, épített 
örökségek és népszokások” bemutatása címmel a 
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési hivatal LEADER 
térségek közötti együttműködés támogatására.  
E pályázat megvalósítása során a tájházak, épített 
örökségek és népszokások anyagainak digitalizálása 
történik meg, a tájházak anyagáról és nemzetiségi 
szokásokról film készül. 
A tájházak között található a himesházi, mecseknádasdi, 
ófalui és sombereki német, a három nemzetiség életét, 

tárgyait ismertető majsi, valamint a kásádi sokac tájház. A 
mintegy száz perces filmben ezen gyűjtemények mellett a 
majsi szerb templom, a grábóci templomi búcsú, német 
nemzetiségi lakodalmas, a mohácsi busójárás valamint a 
szennai református templom és skanzen kerül 
bemutatásra. Az elkészült anyagok marketing kampány 
keretében országos és regionális rendezvényekre kerülnek, 
az Egyesület eljuttatja a médiának, iskoláknak, a falusi 
turizmusban érdekelt szállásadóknak. A tájékozódást 
honlap (pannonorokseg.hu) segíti, ahol a „séta” virtuálisan 
is megtehető. A program elemei 2015. márciusára 
készülnek el.  



Változások a magán pálinkafőzés szabályaiban 
 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös 
szabályairól szóló 2003. évi CXXVII. törvény 2015. január 1-től módosításra került. A magánfőzős (saját 
fogyasztásra történő házi párlatfőzés saját tulajdonú desztilláló berendezésen) 
szabályozása változik. A magánfőzésre szolgáló desztilláló berendezést annak 
beszerzésétől számított 15 napon belül be kell jelenteni, illetve amennyiben a 
berendezés megszerzése 2015. január 1-e előtt történt, január 15-ig  be kellett 
jelenteni a lakóhely szerinti adóhatósághoz. A saját fogyasztásra főzött pálinka 
adómentessége megszűnt, az idei évtől a párlatot évi 1000,-Ft adófizetési 
kötelezettség terheli.  
Az adót első ízben 2015. év vonatkozásában kell bevallani és megfizetni 2016. 
január 15-ig. 
 

A magánfőzésre vonatkozó kedvezményes szabályokat csak a 
gyümölcstermelő magánszemélyek alkalmazhatják, ezért az adóbevallásban nyilatkozni kell arról is, hogy a 
magánfőző rendelkezik gyümölcstermő területtel. Amennyiben a magánfőző a tárgyévben nem állított elő 
párlatot, úgy nem keletkezik adóbevallási és adófizetési kötelezettsége. Az 50 literes mennyiségi korlát túllépése 
esetén azonnal bejelentést kell tenni a vámhatósághoz és a párlatot a vámhatósággal egyeztetett módon meg kell 
semmisíteni. A bejelentésről és bevallásról a nyomtatvány átvehető a közös hivatalban. 
         Spánné Csalos Beáta       jegyző 
 

Tájékoztató a szociális ellátások változásáról 
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a parlament módosította a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 
1993. évi III. törvényt, és annak értelmében 2015. március 1-től megszűnnek bizonyos ellátások, illetve 
átkerülnek az önkormányzatoktól a járási hivatalokhoz. 
 

A  rászorultság alapján járó pénzbeli ellátásai közül megszűnik a 
– a rendszeres szociális segély, 
– a lakásfenntartási támogatás 
– adósságkezelési szolgáltatás azzal, hogy a módosítás hatálybalépésekor már megállapított ellátásokat a 
módosítás hatálybalépése előtti szabályok szerint kell nyújtani, illetve a 2015. január 1-jét követően már 
csak 2015. február 28-áig állapítható meg lakásfenntartási támogatás.  
 

Ezt azt jelenti, hogy annak, akinek a tavalyi évben megállapítottunk lakásfenntartási támogatást, az 1 
évig kapja, viszont idén benyújtott kérelmek alapján csak február 28-ig lehet lakásfenntartási 
támogatásban részesülni. 
 

Továbbra is megmaradna: 
– az időkorúk járadéka, 
– a foglalkoztatást helyettesítő támogatás, 
– az ápolási díj. 
 

Új ellátási formaként jelenik meg az egészségkárosodási és gyermekfelügyeleti támogatás. Az az aktív 
korúak ellátására jogosult személy részesülhet majd ebben a támogatásban, aki az ellátásra való 
jogosultság kezdő napján 
– egészségkárosodott személynek minősül, vagy 
– 14 éven aluli kiskorú gyermeket nevel – feltéve, hogy a családban élő gyermekek valamelyikére 
tekintettel más személy nem részesül a családok támogatásáról szóló törvény szerinti gyermekgondozási 
támogatásban, vagy gyermekgondozási díjban, csecsemőgondozási díjban – és a gyermek ellátását 
napközbeni ellátást biztosító intézményben illetve nyári napközis otthonban, óvodában vagy iskolai 
napköziben nem tudják biztosítani. 
A fent említett ellátásokat már nem az önkormányzat jegyzője állapítja meg és nem az önkormányzat 
fizeti ki, hanem  a járási hivatal állapítja meg és folyósítja. Az önkormányzat képviselő-testület – a 
szociális  törvényben, illetve az önkormányzat rendeletében meghatározott feltételek szerint – a szociális 
törvény alapján nyújtott pénzbeli és természetbeni ellátások kiegészítéseként települési 
támogatást állapíthatna meg. 



A kötelező segélyek körén kívüli további támogatásokról, segélyekről tehát az önkormányzat szabadon 
dönthet majd. Települési támogatás nyújtható majd a helyi rendelet szerint: 
– a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez, 
– a 18. életévét betöltött tartósan beteg hozzátartozójának az ápolását, gondozását végző személy 
részére, 
– a gyógyszer-kiadások viseléséhez, 
– a lakhatási kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére. 
 

Ezen túlmenően a törvény leszögezi: a képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli 
élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek 
részére rendkívüli települési támogatást köteles nyújtani. 
 

A pénzbeli ellátásokon kívül a járási hivatal természetbeni ellátásként 
– alanyi közgyógyellátást, illetve normatív közgyógyellátást, valamint 
– egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot is megállapíthat. 
 

Az  önkormányzatok  számára  a törvény  2015.  február  28-áig  ad  határidőt  a  települési támogatásra 
vonatkozó rendeletek megalkotására. 
 

Jövő év szeptember 1-jétől ugyancsak megszűnne a gyámügyi törvény alapján nyújtható óvodáztatási 
támogatás arra hivatkozásul, hogy 2015. szeptemberétől bevezetik gyermekek hároméves korától 
kötelező óvodáztatást.       Spánné Csalos Beáta      jegyző 
FŐZŐKLUB és GYÓGYTORNA 
Az őszi könyvtári OLVASÓK HETÉ-nek egyik 
programjából nőtte ki magát a FŐZŐKLUB.  
Régi, (viszonylag) hamar és egyszerűen és (viszonylag) 
olcsón elkészíthető ételek, ételreceptek felelevenítése a 
havonkénti összejövetelek célja. Az eredeti terv szerint a 
főzés is a kultúrházban lett volna, de hamar kiderült, hogy 
minden asszony a saját konyhájában érzi magát igazán 
otthon. Így most az együttlétek kellemesen beszélgetve a 
terített asztalnál zajlanak. Ettünk már különböző leveseket, palacsintatésztából készült káposztás kockát, 
felvidéki ételt―morványt―, sváb ételeket―például „Schupfnudlit” (angyalbögyölő)―, horvát édes 
tésztafélét… És a gyalog érkezőknek mindig jut 1-1 korty bor is. Aki nem szeret gyalogolni, az 

kénytelen vizet inni. Kedden és csütörtökön esténként 
szinte teljesen beborítják a polifoam matracok a kultúrház 
nagytermének padlóját: az inkább fiataloknak ajánlott 
zenés fitness-tánc, a Békési Dalma-vezette ZUMBA, és az 
„ősidők óta” működő és kedvelt Gergely-Butty Gyöngyi-
féle ASSZONYTORNA után a régebb óta fiatal 
korosztály is lehetőséget kapott a kimozdulásra, a 
mozgásra. Míg az első két csoportban feltehetőleg a 
zsírégetés, az alakformálás és formában maradás a 

résztvevők legfontosabb célja, addig a GYÓGYTORNA, ami, mint a főzőklub, szintén a könyvtár 
szervezésében indult és működik, a mozgásképesség megtartására és fokozására, az izmok erősítésére és 
nyújtására, az ízületvédelemre, a mozgáskorlátozottság elkerülésére helyezi a fő hangsúlyt. Nagyné 
Virág Éva a mozgásterápiával fokozatosan, az egyszerű gyakorlatoktól a komplex gyakorlatok felé 
haladva, mindenkit „a saját lehetőségeihez képest” próbál fejleszteni. A körülbelül háromnegyed órát 
becsületesen végigmozogni― bár egyesek nevetésre késztetően nyögnek és „műnyögnek” ― nem 
nagyon nehéz. Határozottan élvezzük. És a 20-28 fős csoport egy emberként elégedetten sóhajt, mikor 
elhangzik a foglalkozás végét jelentő „Egészség!”. 


