
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Húsvétra….. 
 
„Eljött a szép húsvét reggele,  
Feltámadásunk édes ünnepe. 
Ünneplő ruhákba öltöztetek a fák, 
Pattognak a rügyek, s virít a virág. 
A harang zúgása hirdet ünnepet, 
Egy kis madár dalol a zöld rétek felett.” 
 
 

Kellemes húsvéti ünnepeket 
kíván Újpetre Község 

Önkormányzatának Képviselő-
testülete 

 

 

M E G H Í V Ó 
 
Értesítjük a lakosságot, hogy Újpetre Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Német 
Önkormányzat Újpetrével közösen 2015. április 13-án (hétfő) du. 18.00 órai kezdettel 

közmeghallgatást (falugyűlést) tart. 
 
Napirendi pontok: 

1. Beszámoló a 2014. évi gazdálkodásról 
2. 2015. évi tervek ismertetése 
3. Közérdekű bejelentések, kérdések felvetése a lakosság részéről 

 

Közmeghallgatás helye: Művelődési Ház 
 

Mindenkit szeretettel várunk! 
 

    Gaszt Árminné  Reisz Mária 
    polgármester    német önkormányzat elnöke 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
Született: 
Bényei Marcell an.: Márton Kitti Újpetre, Szabadság tér 1. 
Bertók Rebeka an: Petrovics Diána Újpetre, Szabadság tér 54. 
Sóstai Gréta an: Stanitz Georgina Újpetre, Kossuth L.u.50. 
 

Elhunyt: 
Zsíros Sándor Újpetre, Jókai tér 27. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a Siklósi Járási Hivatal Ügysegédje minden szerdán 
du. 13.15- től 14.30-ig ügyfélfogadást tart a közös önkormányzati hivatalban. 
 
 

Hirdetmény az általános iskolai felvételi eljárásról 
  
 

1. Az általános iskolai beiratkozás ideje  
 

Az általános iskolai beiratkozás időtartama a 2015. április 16-ától 2015. augusztus 31-éig tartó időszak. 
A tanköteles tanulók első évfolyamra történő beiratkozásának időpontja: 2015. április 16-án 
(csütörtökön) 8.00-18.00 óra között 2015. április 17-én (pénteken) 8.00-16.00 óra között. A szülő 
(gondviselő) az adott évben tanköteles korba lépő gyermeket a fenti időpontban köteles beíratni a 
lakóhelye szerint illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára. Az általános iskola első 
évfolyamára történő beiratkozáskor be kell mutatni a gyermek személyazonosítására alkalmas, a 
gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a 
lakcímkártyát), továbbá az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást.  
 

2.  Tanköteles kor 
 

 A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, (legkésőbb az azt 
követő évben) tankötelessé válik. A 2015/2016-es tanévben a 2009. augusztus 31-én, vagy az előtt 
született gyermekek válnak tankötelessé.  
  
 

MOBIL JOGSEGÉLY PROGRAM 
 
 

Az EGY HAJÓBAN ALAPÍTVÁNY együttműködve a BARANYA MEGYEI 
KORMÁNYHIVATAL IGAZSÁGÜGYI HIVATALÁVAL jogi tanácsadást, okiratszerkesztést vállal 
Baranya megyei jogász közreműködésével. 
 

Ennek keretében azon rászorulók vehetnek igénybe INGYENES jogi szolgáltatást, akiknek az egy főre 
jutó havi jövedelme, vagy szociális rászorultsága azt indokolja és olyan vitás ügyük van, amely jogi 
tanácsadást igényel. 
 

Kérjük az Ügyfeleket, hogy jövedelemigazolásaikat (nyugdíjigazolás, munkabérigazolás, személyi 
okmányaikat, illetve a szociális rászorultságukat igazoló okmányaikat (pl. rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, közgyógyellátási igazolvány) hozzák magukkal! 
 

Az ügyfélfogadást tartja: dr. Márton Tímea 
tel: 06-20-390-7120 
 

A legközelebbi ügyfélfogadási helyek és időpontok: 

Újpetre: Kossuth L. u. 26. Kultúrház 
                Minden páratlan hét Szerdán: 14:30-15:30-ig 
 

A következő ügyfélfogadási időpontok: 
2015.03.11. 2015.04.22. 2015.06.03. 
2015.03.25. 2015.05.06. 2015.06.17. 
2015.04.08. 2015.05.20. 2015.07.01. 



Közös fenntartású intézmények 2015. évi költségvetése 
 Óvoda Közös Hivatal 
BEVÉTELEK: 
Önkormányzati támogatás 31.382.000,- 61.336.000,- 
Pénzmaradvány 751.000,- 225.000,- 
Bevételek összesen: 32.133.000,- 61.561.000,- 
KIADÁSOK: 
Személyi juttatások 22.154.000,- 39.563.000,- 
Munkaadót terhelő járulékok 5.960.000,- 10.604.000,- 
Dologi kiadások 4.019.000,- 10.808.000.- 
Beruházások  0.- 586.000.- 
Kiadások összesen: 32.133.000,- 61.561.000,- 
Dolgozói létszám: 6 fő 13 fő 

Újpetrei Önkormányzat   2015. évi költségvetése 
BEVÉTELEK: 
Állami támogatás 137.951.000,- 
Működési bevételek 8.119.000,- 
Átvett pénzeszközök 10.253.000,- 
Pénzmaradvány 65.421.000,- 
Bevételek összesen: 221.744.000,- 
KIADÁSOK: 
Személyi juttatások 22.491.000,- 
Munkaadót terhelő járulékok 5.543.000,- 
Dologi kiadások 46.452.000,- 
Egyéb működési célú támogatások 4.250.000,- 
Szociális kiadások 11.127.000,- 
Intézmények (óvoda,hivatal) támogatása 92.718.000,- 
Felhalmozási kiadás 39.163.000,- 
Kiadások összesen: 221.744.000,- 

Dolgozói létszám:  5 fő 
 

A szabadtéri tűzgyújtás és tűzmegelőzés szabályai 
 

Ha jogszabály másként nem rendelkezik, a lábon álló növényzet, tarló, növénytermesztéssel 
összefüggésben és a belterületi ingatlanok használata során keletkezett hulladék szabadtéri égetése 
tilos. 
Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a területet éghető 
hulladéktól és további hasznosításra nem kerülő száraz növényzettől mentesen tartani. 

 

Külterületen az ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelmi hatóság engedélyével legfeljebb 10 
ha egybefüggő területen irányított égetést végezhet. 
A kérelmet legkésőbb az égetés tervezett időpontját megelőző 10. napig be kell nyújtani az 

engedélyező tűzvédelmi hatósághoz. 
Az irányított égetés során a tűz nem hagyható őrizetlenül, és veszély esetén, vagy ha az irányított égetést 

befejezték, azt azonnal el kell oltani. 
Az irányított égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen. 
Az irányított égetés befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni, és a parázslást, izzást – 

vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal – meg kell szüntetni. 

Bővebben a www.ujpetre.hu weboldalunkon 

http://www.ujpetre.hu


Iskolás farsang 
Mint minden évben, az idén is nagy 
izgalommal várták az iskolás tanulók és lelkes 
szülők a farsangot, ahol szebbnél szebb 
jelmezekkel emelték a bál színvonalát és 
hangulatát. 
 
A jókedvet nagyban befolyásolta, hogy a 
gyerekek nagy létszámban öltötték magukra az 
egyedi és több esetben otthon készített 

jelmezüket, de meg kell említeni a tanári 
csapat kreatív öltözetét is. 
 
A farsangi bál nagyon jó volt – hisz 
gyerekek, szülők, tanárok felszabadultan, 
vidámam mulattak együtt – említésre méltó 
a már hagyománynak tekintendő 
finomságokkal teli büfé, a szebbnél szebb 
tombola ajándékok és az elmaradhatatlan 
gyerekek nagy kedvence a sok-sok érdekes, 
ügyességi, fejlesztő csapat, és egyéni 
játékok.  
  
„szülő” 
  
 

 
Az Újpetrei Általános Iskola idei Március 15.-ei műsora képekben: 

  


