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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec
Kružná
Zo zasadnutiach obecného zastupiteľstva
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 12. februára 2013:
Prerokovalo:
1. Návrh VZN o určení podmienok financovania záujmových aktivít
2. Vyhodnotenie Privítania Nového roka
3. Družobný styk
4. Organizovanie tradičnej zabíjačky
5. Rekonštrukciu obecného úradu, knižnice a požiarnej zbrojnice
6. Správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce za II. polrok 2012
Schválilo:
Uznesenie č. 41 – Návrh VZN o určení podmienok financovania záujmových aktivít
Odložilo: prerokovanie návrhu rozpočtu obce na rok 2013
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 5.marca 2013:
Prerokovalo:
1. Organizovanie tradičnej zabíjačky
2. Družobný styk
3. Rekonštrukciu obecného úradu, knižnice a požiarnej zbrojnice
4. Plnenie rozpočtu za rok 2012
5. Opravu miestnej komunikácie
6. Opravu verejného osvetlenia v obci
Schválilo:
Uznesenie č. 42 – Prenájom pozemku od reformovanej cirkvi za 80 € za hektár za rok
Uznesenie č. 43 –Návrh rozpočtu na rok 2013
Odložilo: - Schválenie VZN o určení podmienok financovania záujmových aktivít
- organizovanie brigády
Zasadnutie obecného zastupiteľstva zo dňa 16. apríla 2013:
Prerokovalo:
1. Organizovanie obecnej brigády dňa 20.4.2013
2. Organizovanie Vatry 2013 dňa 10.5.2013
3. Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu viacročného rozpočtu obce Kružná na roky 2013 2015 a k návrhu rozpočtu obce na rok 2013
4. Programový rozpočet obce na roky 2013 -2015
5. VZN o určení podmienok financovania záujmových aktivít
6. Vyhodnotenie tradičnej zabíjačky
7. Rekonštrukciu obecného úradu, knižnice a požiarnej zbrojnice
8. Prenájom miestnosti dočasného obecného úradu od júla 2013
Schválilo:
Uznesenie č. 44 – Programový rozpočet obce na roky 2013 -2015
Uznesenie č. 45 – VZN o určení podmienok financovania záujmových aktivít
Uznesenie č. 46 – Uskutočnenie mimoriadnych služobných ciest

O z n a m y
•

Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú naplánované v II. Q 2013 na 14.5.2013 a 18.6.2013

v zasadačke nového obecného úradu so začiatkom o 18.00 hod.
• Odvoz komunálneho odpadu - Odvozy v II. polroku sa uskutočnia v dňoch: 11.7., 25.7.,
8.8., 22.8., 5.9., 19.9., 3.10., 17.10., 31.10., 14.11., 28.11., 12.12. a 26.12.2013.
• Odvoz separovaného odpadu - Zvozový plán na II. polrok 2013: odvoz zmiešaných
plastov sa uskutoční 13.9.2013, odvoz separovaných PET fliaš dňa 5.7., 2.8., 25.10., 22.11.
a 9.12.2013, odvoz papiera dňa 8.11.2013 a odvoz elektroodpadu a kovových obalov sa uskutoční
16.8.2013.
• Správy z MŠ – V školskom roku 2013/2014 je zapísaných do miestnej MŠ len 5 detí.
V prípade, ak do 1. septembra 2013 sa záväzne nezapíšu ešte min. 3 deti, MŠ bude dočasne
zatvorená. Žiadame tích rodičov, ktorí svoje maloleté deti chcú vláčiť do MŠ v Rožňave, aby si to
rozmysleli. Zánik MŠ v Kružnej je na Vašich pleciach. V prípade zatvorenia MŠ bude zrušená aj
kuchyňa pri MŠ a varenie pre dôchodcov.
• Vatra 2013 – Miestna samospráva obce Kružná dňa 10. mája /v piatok/ organizuje
spoločenské podujatie na futbalovom ihrisku so začiatkom o 20.00 hodine zapálením vatry.
Hudbu poskytne hudobná skupina ALL DEVILS. Občerstvenie bude zabezpečené v bufete.
Miestna samospráva srdečne očakáva všetkých obyvateľov našej obce!

• Vyhodnotenie obecnej brigády
Miestna samospráva dňa 20. apríla 2013 organizovala obecnú brigádu na skrášľovanie našej obce.
Brigády sa zúčastnilo 33 obyvateľov našej obce.
Na brigáde boli vykonané nasledovné práce: veľké upratovanie budovy nového obecného úradu, knižnice
a požiarnej zbrojnice, terénne úpravy pred budovou obecného úradu, prikrytie potoka kvôli zabezpečenia
bezbariérového vstupu, čistenie okolia cintorína a domu smútku.
Brigády dňa 20.4.2013 sa zúčastnili nasledujúci obyvatelia obce: poslanec Tibor Imre č. d. 86,
poslanec Ondrej Lipták č. d. 149, František Parditka ml. č. d. 38, Stanislav Drenko č. d. 147, Ondrej Imre č. d. 70,
Vojtech Parditka č. d. 37, Ján Imre č. d. 1, Blažej Brúgóš ml. č. d. 13, Jozef Szabó č. d. 150, Štefan Šikúr st. č. d. 51,
Štefan Tuza st. č. d. 73, Pavol Sikúr č. d. 120, Jozef Orosz č. d. 41, Marian Szabó č. d. 36, Norbert Šikúr č. d. 46,
Róbert Bacso č. d. 80, Štefan Bacso č. d. 80, Jozef Arató ml. č. d. 136, Ladislav Szendi st. č. d. 156,
Štefan Šimon č. d. 176, Valéria Benöová č. d. 77, Erika Drenková č. d. 147, Mária Barkaiová č. d. 15,
Henrieta Liptáková č. d. 149, Agáta Kuchtová č. d. 33, Alžbeta Šimonová č. d. 42, Margita Takáčová č. d. 82,
Šarolta Imreová č. d. 71., Darina Zsemlicsková a Erika Dobošová č. d. 117.
Účastníci brigády boli pohostení výborným gulášom a občerstvením.
Guláš uvarila poslankyňa Beáta Parditková č. d. 38 za pomoci Františka Parditku st. a Sylvii Parditkovej.
Miestna samospráva vyslovuje poďakovanie každému účastníkovi brigády za dobrovoľne vykonanú prácu!

S p r á v y
Výsledok 18. kola :
Čoltovo – Kružná
Najbližšie zápasy :
Dňa 28.4.2013 o 17.00 hod.
Dňa 5.5.2013 o 17.00 hod.
Dňa 8.5.2013 o 17.00 hod.
Dňa 12.5.2013 o 17.00 hod.
Dňa 19.5.2013 o 17.00 hod.
Dňa 26.5.2013 o 17.00 hod.
Dňa 9.6.2013 o 17.00 hod.
Dňa 16.6.2013 o 17.00 hod.
Dňa 23.6.2013 o 17.00 hod.
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Góly: R. Imre, R. Garan

Kružná – Nižná Slaná
Honce – Kružná
Ml. Brzotín – Kružná
Kružná – Plešivec
Gem. Hôrka „B“ – Kružná
Kružná – Pača
Jovice – Kružná
Kružná – Kečovo
Kružná – Krh. Dl.Lúka „B“

Odchod o 16.00 hod.
Odchod o 16.30 hod.
Odchod o 16.00 hod.
Odchod o 16.15 hod.

• Správa Pôschovej lesnej spoločnosti
Valné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Pôschovej lesnej spoločnosti Kružná sa uskutočnilo dňa 8.
februára 2013. Valné zhromaždenie bralo na vedomie správu mandátovej komisie o uznášaniaschopnosti
valného zhromaždenia, správu predsedu, pokladníka a OLH, schválilo zapisovateľa a overovateľa zápisnice,
program, členov mandátovej, volebnej a návrhovej komisie, za členov výboru spoločenstva na nové päťročné
volebné obdobie v zložení Tibor Imre, Ondrej Fábián, Ondrej Lipták, Ján Hamelli, Alexander Szendi,
Štefan Kuchta a Štefan Šimon č.162, za členov revíznej komisie v zložení Štefan Šimon č.176, Alexander Szabó
a Ján Imre, rozhodnutie o zisku , ročnú účtovnú uzávierku, hospodárenie s finančnými prostriedkami, zmeny
stanov a uznesenie z valného zhromaždenia a bez pripomienok súhlasilo s hospodárením a nakladaním
s finančnými prostriedkami v predošlých dvoch rokoch.
Na zasadnutí výboru spoločenstva dňa 11.marca 2013 výbor spoločenstva schválil vytvorenie funkcie ďalšieho
podpredsedu. Výbor schválil za predsedu Ondreja Fábiána, za podpredsedu pre záležitosti lesného
hospodárstva Tibora Imreho, za podpredsedu pre záležitosti v poľnohospodárstve Jána Hamelliho,
za pokladníka Ondreja Liptáka. Výbor ďalej schválil podanie sťažnosti na SPF za nečinnosť,
a že na poľnohospodárskych pozemkoch, za ktorých nie sú podpísané nájomné zmluvy bude spoločenstvo
hospodáriť samo.
Výbor spoločenstva na ďalšom zasadnutí výboru dňa 8. apríla 2013 bralo na vedomie informácie o podaní
daňového priznania, o výsledku šetrenia sprenevery, o podaní návrhu na zápis zmien v registri pozemkových
spoločenstiev, informáciu o podmienkach poskytnutia poľnohospodárskych podpôr, ďalej schválil ročnú
odmenu pre účtovníčku, aktualizáciu zoznamu členov spoločenstva, podmienky zaobstarania palivového dreva
pre členov spoločenstva a neposkytnutie palivového dreva, nájomného a prenájom tým členom, ktorí majú
podlžnosti voči spoločenstvu.
Podmienky zaobstarávania palivového dreva:
Jednotlivý členovia majú nárok na palivové drevo podľa výšky svojich podielov na základe výborom
schváleného aktualizovaného zoznamu a to každý rok to isté množstvo. Podielnik, ktorý nezaobstaral palivové
drevo v danom roku, môže si ho zaobstarať aj dodatočne, vo výnimočných prípadov po individuálnom
schválení výborom spoločenstva aj na nasledujúci rok. Podielnik môže zaokrúhliť množstvo pripadajúci na jeho
podiel do najbližších 5, 10, atď. metrov.
Cena palivového dreva podľa podielov je 2 euro za meter, ďalšie 10 euro za meter.
Postupy zaobstarania palivového dreva: sú dva spôsoby:
1. podielnik zaobstará palivové drevo sám
V tom prípade poverený člen výboru Tibor Imre vydá povolenie na výrub palivového dreva s povereným
členom výboru Štefanom Kuchtom a po dohode určia miesto výrubu. Po vyrúbaní dreva a poskladaní do 5,
10, atď. metrových kôp oznámi výrub jednému z členov výboru alebo dozornej rady spoločenstva, ktorý
s ďalším členom overí množstvo palivového dreva a potvrdia to svojimi podpismi na povolenie na výrub.
Takéto potvrdené povolenie sa odovzdá povereným členom výboru Ondrejovi Fábiánovi alebo Tiborovi
Imremu, ktorí vystavia šek na zaplatenie. Po zaplatení a preukázaní o zaplatení poverený člen výboru
Ondrej Fábián na obecnom úrade v prítomnosti alebo na zasadnutiach výboru vypíše povolenie na dovoz
dreva a k povoleniu na dovoz pripojí druhý ústrižok šeku o zaplatení. Následne podielnik môže doviesť
palivové drevo. Uskutočnenie dovozu do 10 dní odo dňa dovozu treba nahlásiť osobne alebo telefonicky.
2. zabezpečenie palivového dreva z DEPA
V tomto prípade poverený člen výboru Ondrej Fábián na obecnom úrade v prítomnosti alebo na
zasadnutiach výboru na žiadosť podielnika podľa výšky svojho podielu automatickým zaokrúhlením do
najbližších 5, 10 atď. metrov, vypíše šek na zaplatenie. Za prichystanie dreva za každý jeden meter je
potrebné zaplatiť. Toho času sa hľadá živnostník na prichystanie dreva na DEPO. Najlepšia cenová
ponuka teraz je až 17 €/m. O ďalších ponukách a možnostiach Vás budeme informovať priebežne.
Podľa množstva pripravovaného palivového dreva na DEPE Vám vypíše povolenie na dovoz dreva
z DEPA, pripojí ústrižok o zaplatení a o tom Vás poinformuje vopred dohodnutým spôsobom.
Toto povolenie pre dovoz dreva platí len do 10 dní, potom stráca platnosť, treba požiadať o nové
povolenie na dovoz, staré treba odovzdať kvôli ústrižku o zaplatení, zaplatiť ešte raz nie je potrebné.
Uskutočnenie dovozu treba nahlásiť osobne alebo telefonicky do 3 dní odo dňa dovozu.
Žiadame podielnikov na prísne dodržiavanie podmienok zabezpečenia palivového dreva, nosiť so sebou
povolenie a pri kontrole to preukázať kontrolným orgánom! Kontrolu okrem polície môžu vykonávať aj
jednotlivý členovia výboru a dozornej rady, ktorí sú poverení výborom spoločenstva na vykonanie kontroly.
V prípade hrubého porušenia podmienok môžu pozastaviť výrub alebo dovoz do vyšetrenia prípadu.
Lesná spoločnosť bývalých urbariátov za vyššie uvedených podmienok takisto začína vydávanie povolenia na
výrub pre členov podľa výšky svojich podielov ale len raz za 5 rokov. Výrub sa povolí dňom 15.4.2013.

• Prenájom Klubu mladých
Miestna samospráva vypisuje verejnú súťaž na prenájom Klubu mladých č. 23 v Kružnej.
Miestna prehliadka je možná v pracovnom čase obecného úradu. Bližšie informácie podá starosta obce.
Zalepenú obálku s ponukou môžu záujemcovia doručiť na Obecný úrad v Kružnej do 13.5.2013.
Na obálku je potrebné napísať „Prenájom Klubu mladých“.

• Výzva pre obyvateľov
Na základe novelizovaného zákona o odpadoch obec je povinná zaviesť a zabezpečiť zber biologicky
rozložiteľného odpadu – odpad zo záhrad, tzv. zelený odpad /tráva, lístie, drevený odpad, zhnité ovocie, piliny,
drevný popol atď./ Obec za zvýšený poplatok môže zabezpečiť zber zeleného odpadu a kompostovanie
v obecnej kompostárni alebo si nechať odniesť na cudziu kompostáreň. Zákon umožňuje, že ak obec preukáže
skutočnosť, že najmenej 50% obyvateľov kompostuje vlastný odpad vo vlastnej záhrade,
obec nemusí zaviesť ani zabezpečiť zber zeleného odpadu.
Na základe uvedených, aby obec mohla rozhodnúť o spôsobe zberu tohto zeleného odpadu Vás žiadame,
aby ste obratom doručili na obecný úrad priložené čestné prehlásenie o tom, že vlastný zelený odpad budete
kompostovať vo vlastnej záhrade!
Keď 50 % obyvateľov nedoručí priložené čestné prehlásenie, obec bude musieť zabezpečiť za poplatok zber
zeleného odpadu!

• Upozornenie!
Upozorňujeme obyvateľov na zákaz zakladania ohňa vo voľnom priestranstve a v blízkosti lesa !
Vypaľovanie suchej trávy a lístia na území obce bez nahlásenia na telefónnom čísle 150 a bez dozoru
je prísne zakázané !!!
Úmyselným a cieľavedomým vypaľovaním dochádza k porušovaniu zákona č. 314/2001
Z. z. o ochrane pred požiarmi, zároveň sa porušuje zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody.
Na základe porušenia týchto zákonov, môžu občania dostať vysoké pokuty. N E V Y P A Ľ U J T E !!!

J U B I L A N T I
B e n ö
ml. , č. d. 29
18. februára 2013 oslavoval 50. narodeniny Ján
F á b i á n , č. d. 88
14. marca 2013 oslavoval 50. narodeniny Alexander
S z e n d i o v á, č. d. 173
14. marca 2013 oslavovala 50. narodeniny Alžbeta
16. apríla 2013 oslavovala 50. narodeniny Eva K o n c z o v á , č. d. 107
F á b i á n o v á , č. d. 49
11. apríla 2013 oslavovala 60. narodeniny Klára
4. februára 2013 oslavoval 70. narodeniny František H i c z é r , č. d. 111
F á b i á n o v á, č. d. 33
11.marca 2013 oslavovala 70. narodeniny Terézia
B e n ö o v á , č. d. 158
25. januára 2013 oslavovala 80. narodeniny Zuzana
S z e n d i o v á , č. d. 60
F á b i á n , č. d. 110
31. marca 2013 oslavoval 80. narodeniny Jozef
22. februára 2013 oslavovala 70. narodeniny Zuzana

Oslávencom blahoželáme a želáme im veľa zdravia!

OPUSTIL NÁS
František
B e n ö
Žil 61 rokov.
+ 20. februára 2013
Blízkej rodine vyslovujeme sústrasť nad stratou
zosnulého!

Információs-kultúrális havi 2/2013. szám
folyóirat Kırös
12. évfolyam

KİRÖSI KÖZSÉGI
HIRDETÉSEK

2013.II.Q

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kırös községet
terheli
A képviselıtestületi ülésekrıl
A képviselıtestületi ülés 2013. február 12 .-én:
Megtárgyalta:
1. a szabadidıs tevékenységek finanszírozási feltételeinek meghatározására vonatkozó rendelettervezet
javaslatát
2. az Új esztendı fogadásának kiértékelését
3. a baráti kapcsolatot
4. a hagyományos disznóölés megszervezését
5. a községi hivatal, könyvtár és a tőzoltószertár felújítását
6. a községi ellenır beszámolóját a 2012-es év második féléves ellenırzési tevékenységérıl
Jóváhagyta:
41. sz. határozatot: a szabadidıs tevékenységek finanszírozási feltételeinek meghatározására
vonatkozó rendelettervezet javaslatát
Elnapolta: a 2013-as évre vonatkozó költségvetés javaslatának megtárgyalását
A képviselıtestületi ülés 2013. március 5 .-én:
Megtárgyalta:
1. a hagyományos disznóölés megszervezését
2. a baráti kapcsolatot
3. a községi hivatal, könyvtár és a tőzoltószertár felújítását
4. a 2012-es évi költségvetés teljesítését
5. a helyi utak javítását
6. a közvilágítás megjavítását községünkben
Jóváhagyta:
42. sz. határozatot: a földterület bérbevételét a református egyháztól 80 € /egy hektárért/ egy évre
43. sz.határozatot: a költségvetés javaslatát a 2013-as évre
Elnapolta: - a szabadidıs tevékenységek finanszírozási feltételeinek meghatározására vonatkozó
rendelettervezet jóváhagyását
- a községi brigádmunka megszervezését
A képviselıtestületi ülés 2013. április 16 .-án:
Megtárgyalta:
1. a községi brigádmunka megszervezését április 20.-án
2. a Tábortőz 2013 megrendezését május 10.-én
3. a községi ellenır állásfoglalását a község 2013 – 2015 –ös évek programköltségvetésének javaslatához és
a 2013-as évi költségvetés javaslatához
4. a programköltségvetést a 2013 – 2015 –ös évekre
5. a szabadidıs tevékenységek finanszírozási feltételeinek meghatározására vonatkozó rendelettervezetet
6. a hagyományos disznóölés kiértékelését
7. a községi hivatal, könyvtár és a tőzoltószertár felújítását
8. az átmeneti községi hivatal helyiségének a bérbe adását a 2013-as év második felétıl
Jóváhagyta:
44. sz. határozatot: a 2013 – 2015 –ös évekre vonatkozó programköltségvetést
45. sz. határozatot: a szabadidıs tevékenységek finanszírozási feltételeinek meghatározására vonatkozó
rendelettervezetet
46. sz. határozatot: a rendkívüli szolgálati utak megvalósítását és finanszírozását

H i r d e t é s e k
•

•

•

•

•

Képviselıtestületi ülések – a helyi önkormányzat a 2013-as év második negyedévében
5.14.-én és 6.18.-án kedden 18.00 órai kezdettel tervezi a következı üléseit az új községi hivatal
üléstermében.
A hulladékszemét elszállítása a 2013-as év második félévében a szemétszállítás
7.11.-én, 7.25.-én, 8.8.-án, 8.22.-én, 9.5.-én, 9.19.-én, 10.3.-án, 10.17.-én, 10.31.-én, 11.14-én,
11.28.-án, 12.12.-én és 12. 26.-án lesz.
A válogatott szemét elszállítása a 2013-as év második félévében: a válogatott vegyes
mőanyagot 9.13.-án, a válogatott mőanyagüvegeket 7.5.-én, 8.2.-án, 10.25.-én, 11.22.-én és 12.9.én a papírt 11.8.-án, az elektromos hulladékot és a fémcsomagolású dobozokat 8.16.-án fogják
elszállítani községünkbıl.
Hírek a helyi óvodából – A 2013/2014 –es tanévre a helyi óvodába csak 5 gyermek lett
beíratva. Abban az esetben, ha 2013. szeptember 1.-ig még legalább 3 gyermeket nem íratnak be,
a helyi óvoda átmenetileg be lesz zárva. Felkérjük azokat a szülıket, akik az óvodaköteles
gyermeküket Rozsnyóra akarják hordani, hogy gondolják még meg. A helyi óvoda megszőnése
Önökön múlik. A helyi óvoda bezárása esetében az óvodai étkezde is megszőnik, tehát
a nyugdíjasok számára sem lesz fızve.
Tábortőz 2013 – Kırös község önkormányzata május 10.-én /pénteken/ szervezi a helyi
futballpályán 20.00 órai kezdettel a tábortőz begyújtásával. A zenét az ALL DEVILS együttes
fogja szolgáltatni. A frissítık büfé által lesznek biztosítva. A helyi önkormányzat szeretettel várja
községünk valamennyi lakosát!

• A községi brigádmunka kiértékelése
A helyi önkormányzat 2013. április 20.– án brigádmunkát szervezett községünk szépítésére.
Ezen a brigádmunkán községünkbıl 33 lakos vett részt.
Ezen a brigádmunkán a következı munkálatok voltak elvégezve: a községi hivatal, könyvtár és a tőzoltószertár
épületének nagytakarítása, a községi hivatal elıtti terület elıkészítése az átadáshoz, betoncsövek berakásával
valamint a patak befedésével az akadálymentes bejárat bebiztosítása, a helyi temetıkert valamint a halottasház
környékének kitisztítása. A brigádmunkán a következı lakosok vettek részt: Imre Tibor képviselı 86-os h. sz.,
Lipták András képviselı 149-es h. sz., ifj. Parditka Ferenc 38-as h. sz., Drenko Stanislav 147-es h. sz., Imre
András 70-es h. sz., Parditka Béla 37-es h. sz., Imre János 1-es h. sz., ifj. Brúgós Balázs 13-as h. sz., Szabó József
150-es h. sz., id. Sikúr István 51-es h. sz., id. Tuza István 73-as h. sz., Sikúr Pál 120-as h. sz., Orosz József 41-es
h. sz., Szabó Marian 36-os h. sz., Sikúr Norbert 46-os h. sz., Bacso Róbert 80-as h. sz., Bacso István 80-as h. sz.,
ifj. Arató József 136-os h. sz., id. Szendi László 156-os h. sz., Simon István 176-os h. sz., Benö Valéria 77-es h. sz.,
Drenko Erika 147-es h. sz., Barkai Mária 15-ös h. sz., Lipták Henrietta 149-es h. sz. , Kuchta Agáta 33-as h. sz. ,
Simon Erzsébet 42-es h. sz., Takáč Margit 82-es h. sz, Imre Sarolta 71-es h. sz., Zsemlicska Darina és Dobos Erika
117-es h. sz. A brigádon résztvevık finom gulyásban és frissítıben részesültek, amelyet Parditka Beáta
képviselıasszony fızött id. Parditka Ferenc és Parditka Szilvia közremőködésével.
A helyi önkormányzat a brigádmunkában résztvevıknek köszönetét fejezi ki az elvégzett önkéntes munkálatokért!

H í r e k
A 18. forduló eredménye:
Csoltó – Kırös
5:2
Következı mérkızések :
2013.4.28.-án 17.00 órától
2013.5.5.-én 17.00 órától
2013.5.8.-án 17.00 órától
2013.5.12.-én 17.00 órától
2013.5.19.-én 17.00 órától
2013.5.26.-án 17.00 órától
2013.6.9.-én 17.00 órától
2013.6.16.-án 17.00 órától
2013.6.23.-án 17.00 órától

a

f u t b a l l k l u b b ó l
Gólok: Imre Róbert, Garan Róbert

Kırös – Alsó Sajó
Gencs – Kırös
Berzéte – Kırös
Kırös – Pelsıc
Gömörhorka „B“ – Kırös
Kırös – Pacsa
Jólész – Kırös
Kırös – Kecsı
Kırös – Várhosszúrét „B“

Indulás 16.00 órakor.
Indulás 16.30 órakor.
Indulás 16.00 órakor.
Indulás 16.15 órakor.

• A Pôsch-féle erdıbirtokosság győléseirıl
A Pôsch féle erdıbirtokosság közgyőlése 2013. február 8.-án volt megtartva. A közgyőlés tudomásul vette a
mandátumigazoló bizottság jelentését a közgyőlés határozatképességérıl, az elnöki, pénztári és erdıgazda
beszámolóját, jóváhagyta a jegyzıkönyvvezetıt, a jegyzıkönyvhitelesítıket, a programot, a mandátumigazoló
választási és javasló bizottsági tagok megválasztását, az 5 éves választási idıszakra vezetıségi tagok
megválasztását Imre Tibor, Fábián András, id. Lipták András, Hamelli János, id. Szendi Sándor, Kuchta István és
Simon István 162 h. sz. személyében, az ellenırzıbizottság tagjait Simon István 176 h. sz., Szabó Sándor és Imre
János személyében, nyereség szétosztására tett javaslatot, az év végi könyvelési elszámolást, a pénzzel való
gazdálkodást, az alapszabály változtatását és a közgyőlés határozati javaslatát, megjegyzés nélkül egyetértett az
elmúlt két év pénzügyi gazdálkodásával.
A 2013. március 11.- i vezetıségi győlésen a vezetıség egyhangúlag jóváhagyta egy új alelnöki funkció
létrehozását, továbbá megválasztatta a birtokosság elnökévé Fábián Andrást, az erdıgazdálkodással megbízott
alelnökké Imre Tibort, a mezıgazdasággal megbízott alelnökké Hamelli Jánost, pénztárossá Lipták Andrást.
A vezetıség továbbá jóváhagyta a Szlovák Földalapra tétlensége miatt benyújtott panaszt, valamint azon
mezıgazdasági bizottsági földek birtokosság által való megmővelését, amelyre nincsen megkötve bérleti
szerzıdés.
A következı, április 8.-i vezetıségi győlésen a vezetıség egyhangúlag tudomásul vette az adóbevallásról szóló
jelentést, a hőtlen kezeléssel megvádolt kivizsgálás eddigi eredményét, a közbirtokosság jegyzékében való
változás beadványát, a mezıgazdasági támogatások nyújtásának lehetıségeit, jóváhagyta a könyvelı éves
jutalmát, a tagság idıszerő névsorát, a részvény utáni favágás (fabeszerzés) módját, valamint azt, hogy
a birtokosság adósainak az adósság rendezéséig nem enged fát vágni, nem fizet bérletet és nem ad bérbe
földeket.
A favágás ill. beszerzés módjai:
Minden birtokossági tag részvénye nagysága és a vezetıség által jóváhagyott névsor szerint évente fát vághat
illetve biztosíthat be. Az a részvényes, aki tavaly nem vágta ki a tüzelıfát, ezéven utólag kivághatja, különleges
esetekben a vezetıség jóváhagyásával a következı évit is. A részvényes részvényutáni fáját kiegészítheti
a legközelebbi 5,10,15 stb. méterre. Részvény után a fa ára 2 euró a többlet fa ára 10 euró méterje.
Kétféleképpen lehet fát vágni illetve beszerezni.
Az egyik mód, hogy a részvényes maga vágja ki a fát. Ebben az esetben Imre Tibor megbízott vezetıségi tag
kiadja a favágási engedélyt és Kuchta István megbízott vezetıségi tag megegyezés után kijelöli a favágás helyét.
A kivágás után a fát be kell rakni, utána értesíteni kell egy vezetıségi vagy ellenırzıbizottsági tagot, aki újabb
taggal leellenırzi a berakott fát, majd ezt a tényt az engedélyen aláírásukkal igazolják. Az így igazolt engedély
szerint Imre Tibor és Fábián András megbízott vezetıségi tagok fizetésre szóló csekket állítanak ki.
A befizetett csekkek felmutatása után Fábián András megbízott vezetıségi tag kiírja az engedélyt a behozatalra
a községi hivatalban. Az engedélyhez hozzá lesz csatolva a befizetést igazoló szelvény is. A behozatalt
személyesen vagy telefonon 10 napon belül jelezni kell.
A másik beszerzési mód a depóról való fabeszerzés. Ebben az esetben az igényt Fábián András megbízott
vezetıségi tagnál kell jelezni, aki a részvény nagyságától függıen automatikusan felkerekítve 5,10, stb. méterre
kiírja a csekket. Itt meg kell fizetni az elkészítés árát is. Jelenleg a vezetıség keresi azt a vállalkozót, aki
bekészítené a fát a Depóba. Az eddigi legjobb árajánlat 17 €/m. Kedvezıbbb árajánlatról valamint
a lehetıségekrıl folyamatosan értesíteni fogjuk Önöket. A befizetés után a depón berakott fa mennyisége alapján
elıre megbeszélt értesítés után kiállítja a behozási engedélyt. Itt az engedély 10 napig érvényes, letelte után új
engedélyt kell kérni és a régit le kell adni, újabb befizetés nem kell. A behozatalt 3 napon belül jelenteni kell.
Kérjük a részvényeseket, hogy a favágás és beszerzés feltételeit tartsák be, a favágási és fabehozatali engedélyt
tartsák maguknál és ellenırzésnél kötelesek felmutatni!
A rendırségen kívül minden vezetıségi és ellenırzı bizottsági tag fel van hatalmazva ellenırzésre. A feltételek
súlyos megsértésénél az ellenırzıknek jogukban van az eset kivizsgálásáig a favágást ideiglenesen beszüntetni
és a fabehozatalt betiltani.
Az Úrbéri erdıbirtokosság a fentebb jóváhagyott feltételek szerint szintén elindítja a favágást illetve beszerzést
a részvény nagysága szerint. Fát vágni egyszer lehet 5 éven belül.
A favágás április 15.- tıl engedélyezve van.

• A helyi ifjúsági klub bérlete
A helyi önkormányzat nyilvános pályázatot ír ki a helyi ifjúsági klub helyiségének Kırös 23 h. sz.
alatti bérbeadására. A bérbeadandó helyiség megtekintése a községi hivatal munkaideje alatt
lehetséges. Közelebbi információkat a polgármester nyújt. A kínálatukat leragasztott borítékban
jutassák el a községi hivatalba 2013. május 13.-ig.
A borítékra írják rá „ A helyi ifjúsági klub bérlete“.

• Felhívás községünk lakosai részére
A hulladékokról szóló módosított törvény alapján az önkormányzat köteles bevezetni és bebiztosítani
a biológiailag lebomló hulladékok győjtését – kerti hulladékok, úgynevezett zöld hulladék /fő, levelek,
fahulladék, elrodhadt gyümölcsök, főrészpor, hamu stb. /
A község térítési díj ellenében bebiztosíthatja a zöld hulladék győjtését és komposztálását a község
komposztálójában vagy elvitetheti más komposztálóba. A törvény megengedi, ha a község felmutatja,
hogy a lakosság legalább 50 % - a a saját zöld hulladékát a saját kertjében komposztálja, a község nem
köteles bevezetni és bebiztosítani a zöld hulladék győjtését.
A fenntiek alapján, hogy a község dönteni tudjon ennek a zöld hulladéknak a győjtésérıl,
kérjük Önöket, hogy postafordultával jutassák el a községi hivatalba az írásbeli nyilatkozatukat
arról, hogy a saját zöld hulladékukat a saját kertjükben fogják komposztálni!
Ha a lakosság 50 % - a nem jutattja el az írásbeli nyilatkozatát, a község kénytelen lesz térítési díj
ellenében bebiztosítani a zöld hulladék győjtését és komposztálását!

• Figyelmeztetés!
Figyelmeztetjük lakosainkat a tőzrakás veszélyére községünk területén valamint az erdeink közelében!
Az engedély és a felügyelet nélkül égetett száraz fő és levél égetése a 150 telefonszámra való bejelentés
valamint felügyelet nélkül s z i g o r ú a n

tilos !!!

Ne é g e s s e n e k !

J U B I L Á N S O K
2013. február 18.–án ünnepelte 50. születésnapját
2013. március 14.–én ünnepelte 50. születésnapját
2013. március 14.–én ünnepelte 50. születésnapját
2013. április 16.–án ünnepelte 50. születésnapját
2013. április 11.–én ünnepelte 60. születésnapját
2013. február 4.–én ünnepelte 70. születésnapját
2013. február 22.–én ünnepelte 70. születésnapját
2013. március 11.–én ünnepelte 70. születésnapját
2013. január 25.–én ünnepelte 80. születésnapját
2013. március 31.–én ünnepelte 80. születésnapját

Az ünnepelteknek

gratulálunk és kívánunk
erıt, egészséget!

E L T Á V O Z O T T
B e n ö

ifj. B e n ö János, 29-es h.sz.
F á b i á n
Sándor, 88-as h.sz.
S z e n d i Erzsébet, 173-as h.sz.
K o n c z
Éva , 107-es h.sz.
F á b i á n
Klára, 49-es h.sz.
H i c z é r Ferenc, 111-es h.sz.
F á b i á n Zsuzsanna, 33-as h.sz.
B e n ö
Terézia, 158-as h.sz.
S z e n d i Zsuzsanna, 60-as h.sz.
F á b i á n József, 110-es h.sz.

Ferenc

Az elhunyt hozzátartozóinak

számukra

sok

K Ö Z Ü L Ü N K

+

2013. február 20.-án

Élt 61 évet.

mély részvétünket fejezzük ki !

Čestné prehlásenie
Dolupodpísaný /á/ ............................................................, bytom v Kružnej č. d. ............
čestne prehlasujem,
že zelený odpad z domácnosti č. d. ............... budem kompostovať vo vlastnej záhrade.
.............................................................
podpis

