
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tisztelt Lakosság! 
 

2015. március 5-től hatályba lépett az Országos Tűzvédelmi Szabályzat, mely szerint belterületen avart 
és kerti hulladékok csak akkor lehet égetni, ha az önkormányzat rendelete ezt megengedi.  Újpetre  

Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta az avar és kerti 
hulladékok égetéséről szóló 7/2015. (IV.19.)  önkormányzati  rendeletét, mely 

szerint belterületen  2015. április 20-tól avart és kerti 
hulladékok vasárnap és ünnepnap kivételével naponta 

10.00  órától 20.00 óráig lehet égetni. 
 

Az égetés szabályai a következők: 
-  kerti hulladék kezeléséről és hasznosításáról az ingatlantulajdonos, illetve a  

használó köteles gondoskodni. 
- A kerti hulladék elszállítására az évente általában egyszer meghirdetett, 

szervezett 
lomtalanítási akció is igénybe vehető. 

-  Avar és kerti hulladék nem égethető tűzgyújtási  tilalom időtartama alatt. 
- A kerti hulladékot csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen, saját telken  

lehet égetni, ahol az égetés kárt nem okoz. 
-  A tűzrakó helyet épülettől és egyéb éghető anyagból olyan távolságra kell elhelyezni,  

hogy arra veszélyt ne jelentsen. 
- A kerti hulladék égetése az emberi egészséget és a környezetet nem károsíthatja. 
- A kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék vagy veszélyes  

hulladék  (műanyag, gumi, vegyszer, festék illetve ezek maradékai) nem égethető. 
- Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos! 
- Közterületen avar és kerti hulladék égetése tilos! 
- Az égetést szélcsendes időben, kellően száraz avar, kerti hulladék esetén szabad  

végezni, az égetés során az általános tűzvédelmi szabályokat be kell tartani. 
- Az égetés folyamatának gyorsítására éghető folyadék nem alkalmazható. 
- A szabadban a tüzet őrizetlenül hagyni nem szabad, és veszély esetén a tüzet azonnal  

el kell oltani. 
- Az égetés helyszínén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétben tartani,  

amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetőleg a tűz eloltható. 
- Az égetés végén meg kell győződni arról, hogy a tűz elhamvadt, és gondoskodni kell  

a visszamaradt parázs, vagy hamu belocsolásáról, vagy földréteggel történő lefedéséről. 
 

A rendelet teljes egészében megtekinthető a www.ujpetre.hu honlapon. 
  

 Kérjük a fenti szabályok betartását, mert ellenkező esetben a tűzoltóság pénzbírságot szab ki! 



ANYAKÖNYVI HÍREK 
  
Elhunyt: 
 
Bernyák László Újpetre, Kossuth L.u. 64. 
Gerebicz Károlyné Újpetre, Kossuth L.u. 152. 
 
 

Változás a háziorvosi rendelési időkben 
 
2015. január 1.-től a siklósi ÁNTSZ átszervezte a siklósi háziorvosi ügyeletet. Így ettől az időponttól a 

hatályos jogszabályoknak megfelelően működik az ügyelet. Eddig nem így 
volt, mert a háziorvosi munkaidő és az ügyelet időtartama nem fedte le a 
napi 24 órát, és ez veszélyeztette a betegellátás biztonságát. Az említett 
időponttól a következőképpen szabályozták az ügyeleti és háziorvosi 
munkarendet: a háziorvosok munkaideje reggel fél nyolctól délután fél 
négyig tart, az ügyelet pedig délután fél négytől másnap reggel fél 
nyolcig.Így az eddigi hétfő délutáni rendelés már az ügyeleti időbe esne, ami 
nem folytatható, mivel nekem is részt kell vennem az ügyeleben, és gyakran 
előfordul, hogy éppen hétfői napon.Ilyenkor viszont nem lenne rendelés, és 
ez a betegeknek nem lenne jó, mivel nem tudnák, hogy az adott hétfőn éppen 
lesz-e  rendelés, vagy nem. De hogy a rendelésre fordított idő ne csökkenjen, 
ezért a hétfő délelőtti rendelés fél nyolctól déli 12 óráig tart. Többi napon az 
eddig megszokott rendelési idők változatlanok. Minden olvasónak jó 
egészséget kívánva továbbra is állok rendelkezésükre:   

 

       Dr. Nagy Péter háziorvos 

Rendelési idő: 
 
Újpetre     Kiskassa 

Csütörtök: 9.30 – 11.00 
Hétfő:   7.30 -12.00   
Kedd:   7.30 - 9.00   
Szerda: 7.30 – 11.00   Peterd 
Csütörtök: 7.30 - 9.00   Kedd:   10.30 -11.30  
Péntek: 7.30 – 12.00 

  

Pécsdevecser 
Kedd:  9.30 – 10.30 
 
Tanácsadás 
Szerda: 14.00 - 16.00 

 

 

Újra a kóbor ebekről……. 
 
Településünkön újra megszaporodtak a kóbor ebek. Kérünk minden 
ebtartót, hogy kutyáját úgy tartsa (megkötve, vagy zárt udvarban) hogy az 
ne tudjon kiszabadulni.  



 

LOMTALANÍTÁS!  
 

Értesítjük a község lakosságát, hogy 2015. 
május 09-én (szombat)  
lomtalanítás lesz. 
A hulladékot május 09-én (szombat) reggel 6 
óráig kell kihelyezni, melyet a Szolgáltató a 
nap folyamán ingyenesen elszállít.  

 

A Szolgáltató a lomtalanítás alkalmával nem viszi el az alábbi tárgyakat: 
elektronikai cikkek /TV, hűtőszekrény, stb./, állati tetemek, zöld hulladék,  veszélyes hulladék 
/akkumulátor, gumiabroncs, növényvédőszeres-festékes dobozok, olajos kannák, stb./, építési törmelék.  
 
Kérem, a fentiek alapján szíveskedjenek élni a lomtalanítás lehetőségével és a gyűjtőjárat számára a 
hulladékot úgy kihelyezni, hogy a szóródó anyagokat zsákban, vagy gyűjtő dobozban helyezzék ki.  
 

Újpetre Község Önkormányzata  
 

2015. április 1-től a Magyar Államkincstár megyei 
igazgatóságaitól a fővárosi és megyei kormányhivatalok 
hatáskörébe kerülnek a családtámogatási és lakáscélú 
állami támogatásokkal összefüggő feladatok ellátása. Ettől az 
időponttól kezdve a kormányhivatalok járnak el a családi pótlékkal, a gyermekgondozási segéllyel, a 
gyermeknevelési támogatással és az anyasági támogatással kapcsolatban. A kormányhivatalokhoz kerül 
át a fogyatékossági támogatáshoz, a kereset-kiegészítéshez, valamint az energiaár-támogatáshoz tartozó 
ügyintézés is. 
A támogatásokkal kapcsolatos ügyeiket 2015. április 1-től a következő szervezeti egységeinkben és 
elérhetőségeken intézhetik: 
 

Családtámogatások – Baranya Megyei Kormányhivatal (a továbbiakban BAMKH) 
Családtámogatási és Társadalombiztosítási Főosztály Családtámogatási Osztály 
Cím: 7633 Pécs, Szigeti u. 33. 
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 163. 
Telefon: (72) 512-080 
Fax: (72) 502-701 
 

Lakáscélú állami támogatás - BAMKH Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály Szociális és 
Gyámügyi Osztály 
Cím: 7623 Pécs, József A. u. 10. 
Telefon: (72) 507-040 
Fax: (72) 507-061 
 

Baleseti megtérítés, keresőképesség vizsgálata - BAMKH Családtámogatási és 
Társadalombiztosítási Főosztály Egészségbiztosítási Osztály 
Cím: 7623 Pécs, Nagy Lajos király u. 3. 
Levelezési cím: 7602 Pécs, Pf.: 105. 
Telefon: (72) 508-300 
Fax: (72) 508-381 



Gerlachné Novák Ágnes védőnőnk 
az idei évben nyugdíjba vonul. 

 
A védőnői oklevelet 1975-ben szerezte meg. Születése óta Újpetrén él. Mindvégig védőnőként 
dolgozott, kisebb kihagyással itt településünkön, ami négy község körzetét jelentette. Munkája során a 
gyógyító-megelőző ellátás keretében a 0-16 éves korú gyermekek, valamint a várandós és gyermekágyas 
anyák gondozását tartotta nagyon fontosnak. Ezen belül az újszülöttek, a csecsemők, a kisgyermekek és 
iskolások testi-szellemi fejlődésének nyomon követését, védőoltások megszervezését, rendszeres 
családlátogatásokat végezte. Mivel a négy község lakóit személyesen ismerte, így az évek során 
kialakult „jó” kapcsolatok révén sokat tett a hátrányos, rossz anyagi körülmények között élő családokért 
is. 
Terheseknél lehetőség szerint a legoptimálisabb terhes gondozást biztosította, mely tanácsadást, 
látogatást jelentett. Ezen felül ellátta a védőoltásoknál, orvosi vizsgálatoknál a segédkezést, az óvoda és 
iskolai feladatokat. Sok olyan anyuka van akivel, mint gyermek találkozott, majd mint szülő került 
közvetlen kapcsolatba. Az óvoda és iskola egészségügyi rendezvényein való közreműködésével a 
gyermek egészségügyi nevelését elősegített. Az itt élő szülők és gyermekek nagy szeretettel és 
tisztelettel fogadták tanácsait. 
 
Az önkormányzat képviselő-testülete nevében köszönöm több évtizedes lelkiismeretes munkáját. 
 
Kívánok hosszú, tartalmas nyugdíjas éveket és jó egészséget! 
 
 
       Gaszt Árminné 
       polgármester 
 

Változások a védőnő személyében 
 
A gyermek életét az anya várandósságától, a gyermek felnövekedéséig végigkíséri a védőnő.  
Május 1-től Krémerné Németh Hajnalka látja el Újpetre, Kiskassa, Peterd, Pécsdevecser községek 
védőnői feladatait.  
1998. augusztus 1-től - pályakezdő kora óta - Vokány, Kistótfalu 
községek védőnője. 2005-ben szerzett Egészségtan tanári 
diplomát.  
Ez év áprilisától Méhnyakszűrő védőnő. 
(Többen már találkozhattatok vele korábban, Centrális 
terhesgondozás során, a Szülészeti Klinikán.) 
Valamennyi szakterületét szereti és vallja, hogy az egészségügyi 
szolgálathoz elhivatottság kell. 
 
A védőnői tanácsadás új időpontja: 

Csütörtök: 10-14 óráig 
Időpont egyeztetés céljából telefonos elérhetősége: 

30/6396-927.  
 

Forduljanak  hozzá bizalommal! 
 
Gaszt Árminné polgármester 


