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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná
Zo zasadnutiach obecného zastupiteľstva
Z ustanovujúceho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 15.12.2014:
Prerokovalo a bralo na vedomie:
1. Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva
2. Poverenie poslanca, ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch
podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta, ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR
č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
3. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady
4. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľba členov
a predsedov komisií
5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce
6. VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2015
7. Schválenie osôb na podpisové vzory pre styk s bankami
8. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2015
9. Vyhodnotenie predchádzajúceho volebného obdobia
10. Správu nezávislého audítora za rok 2013
11. Záznam z následnej finančnej kontroly výdavkov za obdobie od 1.1.2014 do 30.9.2014
12. Určenie a poverenie poslanca Jána Hamelliho za zástupcu starostu obce
13. Organizovanie Privítania nového roka 2015 pri vianočnom stromčeku
Schválilo:
Uznesenie č. 1 – Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva –
novozvolený starosta obce Ondrej Lipták zložil zákonom predpísaný sľub starostu
obce, zvolení poslanci OZ : Jaroslav Barkai, Ján Hamelli, Beáta Parditková, Ida
Pasičáková a Ladislav Szendi ml. zložili zákonom predpísaný sľub poslanca OZ.
Uznesenie č. 2 – Poverenie poslankyne, ktorá bude zvolávať a viesť zasadnutia
obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta, ods. 3 tretia veta,
ods. 5 tretia veta a ods. 6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom
zriadení v znení neskorších predpisov /poverená p. Ida Pasičáková/
Uznesenie č. 3 – Nezriadenie obecnej rady
Uznesenie č. 4 – Zriadenie komisií:
a. komisia pre nezlučiteľnosť funkcií
predseda: Beáta Parditková,
členovia: Jaroslav Barkai, Ján Hamelli, Ida Pasičáková a Ladislav Szendi ml.
b. inventarizačnú komisiu
predseda: Ján Hamelli
členovia: Jaroslav Barkai, Ladislav Szendi ml., Ida Pasičáková, Beáta Parditková
Uznesenie č. 5 – Určenie mesačného platu starostu vo výške 1,49 násobok priemernej mesačnej
mzdy zamestnanca v národnom hospodárstve vyčíslenej za predchádzajúci
kalendárny rok
Uznesenie č. 6 – VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné
stavebné odpady na rok 2015

Uznesenie č. 7 - Podpisový vzor obce pre styk s bankami – osoby oprávnené podpisovať sú
zástupca starostu Ján Hamelli a poslanec Ladislav Szendi ml.
Uznesenie č. 8 – Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce na I. polrok 2015
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13.1.2015:
Prerokovalo a bralo na vedomie:
1. Plán kultúrno-spoločenskej činnosti obce na rok 2015
2. Zvýšenie úväzku kontrolórke obce na 0,2 úväzok
3. Zásady odmeňovania poslancov na rok 2015
4. Smernicu na verejné obstarávanie
5. Návrh rozpočtu obce na rok 2015-2017
6. Žiadosť na odkúpenie pozemku od Lesnej spoločnosti bývalých urbariátov
7. Poverenie poslancov za členov krízového štábu obce Kružná
8. Poverenie poslancov za členov CO obce
9. Informáciu o miestnej MŠ, ktorá bude celodenná a bezplatná pre deti vo veku 2 – 6 rokov
Schválilo:
Uznesenie č. 9 – Plán kultúrno-spoločenskej činnosti obce na rok 2015
Uznesenie č. 10 – Zvýšenie úväzku kontrolórke obce z 0,1 úväzku na 0,2 úväzok
Uznesenie č. 11 – Zásady odmeňovania poslancov – odmenu pre poslancov za aktívnu účasť na
zasadnutiach 15 € mesačne, za aktívnu účasť pri organizovaní akcií alebo podujatí
obcou 20 € za akciu, odmenu zástupcovi starostu raz ročne vo výške 25 € za každý
mesiac trvania funkcie
Uznesenie č. 12 – Smernicu na verejné obstarávanie
Uznesenie č. 13 – Návrh rozpočtu obce na rok 2015 – 2017
Uznesenie č. 14 – Odkúpenie pozemku od Lesnej spoločnosti bývalých urbariátov na parcelách č.:
1011/1, 1011/2, 1011/3, 1011/4, 1011/5, 1011/6, 1011/7 za odporúčanú cenu
1 €/ha. Na uvedených parcelách sa nachádzajú cesty – miestne komunikácie.
Všetky výdavky ohľadom prepísania pozemkov bude uhrádzať Obec Kružná.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 10.2.2015:
Prerokovalo a bralo na vedomie:
1. náležitosti zvereného výkonu štátneho požiarneho dozoru
2. návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania odpadových
vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na území obce Kružná
3. plnenie rozpočtu obce za rok 2014
4. stanovisko hlavného kontrolóra obce Kružná k návrhu viacročného rozpočtu obce na roky 20152017 a k návrhu finančného rozpočtu obce na rok 2015
5. rozpočet obce na roky 2015 -2017
6. návrhu VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kružná
7. správu o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Kružná za II. polrok 2014
8. organizovanie zabíjačky dňa 28.2.2015
Schválilo:
Uznesenie č. 15 – Náležitosti zvereného výkonu štátneho požiarneho dozoru
Uznesenie č. 16 – Návrh VZN o spôsobe náhradného zásobovania vodou a náhradného odvádzania
odpadových vôd a zneškodňovaní obsahu žúmp podľa miestnych podmienok na
území obce Kružná
Uznesenie č. 17 – Rozpočet obce na roky 2015 -2017
Uznesenie č. 18 – Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov obce Kružná

Oznamy
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú naplánované na deň 14. apríla 2015 a 12.mája
2015 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Odvoz komunálneho odpadu v II. polroku 2015 – odvozy sa uskutočnia v dňoch: 9.7.,
23.7., 6.8., 20.8., 3.9., 17.9, 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11, 10.12.a 24.12.2015.
Odvoz separovaného odpadu v II. polroku 2015 - odvoz zmiešaných plastov a PET fliaš
dňa 12.8.a 14.10.2015 , odvoz separovaných PET fliaš dňa 15.7., 2.9., 2.11. a 7.12.2015, odvoz
papiera dňa 26.10.2015, odvoz elektroodpadu a kovových obalov dňa 28.9.2015.
Kladenie vencov pri pamätnom stĺpe – pri príležitosti 167. výročia maďarskej revolúcie
miestna samospráva v spolupráci s reformovanou cirkvou dňa 15. marca 2015 o 10.00 hodine
organizuje slávnostné kladenie vencov pri pamätnom stĺpe obce.
Srdečne Vás očakávame pri pamätnom stĺpe!
Zariadenie remeselníckej izby – žiadame tých obyvateľov, ktorí majú vo svojej domácnosti
nepotrebné starožitnosti, ako napr. tkací stroj, krosná, spriadací stroj, poľnohospodárske náradia,
náradia do pece a iné starožitnosti bez ktorých sa môžu zaobísť, nech darujú tieto predmety našej
obci na stálu expozíciu do remeselníckej izby.
Vatra 2015 – miestna samospráva dňa 7. mája 2015 vo štvrtok organizuje podujatie na
futbalovom ihrisku so začiatkom o 20.00 hodine zapálením vatry. Hudbu poskytne hudobná
skupina LABYRINT. O občerstvenie a dobrú náladu bude postarané.
Miestna samospráva srdečne očakáva všetkých obyvateľov našej obce!
Obecná brigáda – miestna samospráva dňa 11.apríla 2015 organizuje obecnú brigádu za
účelom skrášlenia našej obce. Zraz účastníkov brigády bude pred obecným úradom ráno o 8.00
hodine. Miestna samospráva žiada občanov o účasť na tejto brigáde!

Referendum 2015

Dňa 7. februára 2015 sa uskutočnil referendum. V našej obci miestnosťou na hlasovanie v
referende bola určená zasadačka nového obecného úradu č. d. 139.
Zo 402 oprávnených voličov v našej obci sa referenda zúčastnilo 36 voličov.
Účasť na referende v našej obci bola 8,95 %-ná.
Správa Pozemkového spoločenstva Pôschovej lesnej spoločnosti – valné
zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Pôschovej lesnej spoločnosti sa uskutočnilo
dňa 17. januára 2015.
Uznesenie z valného zhromaždenia:
Valné zhromaždenie 1. volí orgánov valného zhromaždenia
2. berie na vedomie správu mandátovej komisie, správu o činnosti,
správu o hospodárení a správu OLH pozemkového spoločenstva
3. schvaľuje ročnú účtovnú závierku za rok 2013, rozdelenie zisku z roku
2014, odvolanie člena výboru, voľbu člena výboru, odvolanie člena
kontrolnej komisie a voľbu člena kontrolnej komisie
Na valnom zhromaždení sa zúčastnilo 86,67 % známych vlastníkov pozemkového spoločenstva
osobne alebo na základe písomného splnomocnenia. Valné zhromaždenie bolo uznášaniaschopné.
Výbor Pozemkového spoločenstva Pôschovej lesnej spoločnosti upozorňuje svojich
podielnikov na možnosť predaja svojich podielov len prostredníctvom výboru pozemkového
spoločenstva!

Najbližšie zasadnutia výboru sa uskutočnia 13. apríla, 14. mája a 1. júna 2015
so začiatkom o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Poďakovanie
Miestna samospráva vyslovuje poďakovanie podielnikom Lesnej
spoločnosti bývalých urbariátov, že na verejnom zhromaždení dňa
17.1.2015 zodpovedne pristupovali k vysporiadaniu pozemkov na
parcelách pod miestnymi komunikáciami a odhlasovali ich predaj!
Miestne komunikácie sa stali týmto rozhodnutím majetkom Obce Kružná.

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 j e p r í s n e z a k á z a n é ! ! !
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 !!!
Upozornenie!
Miestna samospráva upozorňuje majiteľov alebo držiteľov psov,
že podľa platných zákonov a platného Všeobecne záväzného nariadenia obce Kružná
každý vlastník alebo držiteľ psa je povinný do 30 dní po nadobudnutí alebo ubudnutí psa túto
skutočnosť nahlásiť na obecný úrad. Na základe uvedených obec vedie zoznam psov.
Každý majiteľ alebo držiteľ psa má do 31. januára bežného zdaňovacieho roka daň za psa bez
vyzvania zaplatiť.
Miestna samospráva žiada tých majiteľov alebo držiteľov psov, ktorí ešte nesplnili svoju povinnosť,
aby daň za psa vo výške 5 € na jedného psa zaplatili v náhradnom termíne do 31.3.2015 a aby
priebežne plnili aj ohlasovaciu povinnosť.

Upozorňujeme držiteľov psov, že voľný pohyb psov na území obce
je podľa platných zákonov

prísne zakázaný !!!

SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA

JUBILANTI
Viktor Š i k ú r , č. d. 76
29. marca 2015 oslávi 50. narodeniny Mária Š i k ú r o v á , č. d. 108
16. apríla 2015 oslávi 50. narodeniny Dana F á b i á n o v á , č. d. 88
18. mája 2015 oslávi 50. narodeniny Agáta K u c h t o v á , č. d. 33
28. mája 2015 oslávi 50. narodeniny Anna S i k u r o v á , č. d. 46
14. februára 2015 oslávil 60. narodeniny Alexander S z a b ó , č. d. 36
6. januára 2015 oslávila 70. narodeniny Alžbeta H i c z é r o v á , č. d. 146
13. marca 2015 oslávi 70. narodeniny Mária Š i k ú r o v á , č. d. 94
8. marca 2015 oslávil 80. narodeniny Daniel Š i k ú r , č. d. 35
3. februára 2015 oslávil 50. narodeniny

Oslávencom blahoželáme a želáme im veľa zdravia!

OPUSTIL
Blažej B r ú g ó š st.

NÁS
+

23. decembra 2014

Žil 69 rokov.

Blízkej rodine vyslovujeme sústrasť nad stratou zosnulého!
UZAVRETIE MANŽELSTVA
Gabriela H i c z é r o v á /Kružná č. d. 30/ a
Stanislav Z i m a n /Brzotín, Hámošiho 185/.
Mladomanželom srdečne blahoželáme, do spoločného života im želáme veľa
šťastia, lásky a porozumenia!

NAJMLADŠÍ OBČANIA NAŠEJ OBCE
7. januára 2015 sa narodil

Adam B e n ö

dieťa rodičov

Jany Benöovej a Lóránta Benöa č. d. 98
18. februára 2015 sa narodil

Lucas B e n ö

.
dieťa rodičov

.
Blahoželáme a prajeme veľa zdravia a šťastia,
rodičom novorodencov veľa radostí a úspechov pri ich výchove!
Moniky Benöovej a Ladislava Benöa č. d. 97

Veselé Veľkonočné sviatky

Korbáč, vodu, kraslíc moc,
nech prinesie Veľká noc.
Šťastie, zdravie, smiechu veľa

Vám želá miestna
samospráva!

Információs-kultúrális havi folyóirat Kőrös

1/2015. szám

KŐRÖSI KÖZSÉGI
HIRDETÉSEK

14. évfolyam
2015.-ös év I. Q

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kőrös községet terheli

A képviselőtestületi ülésekről
Az új képviselőtestület alakuló ülése 2014.12.15.-én:
Megtárgyalta és a következő határozatokat elfogadta:
1. sz. határozat: tudomásul vette az önkormányzati választások eredményét és az
újonnan megválasztott polgármester beszédét,
megállapította, hogy az újonnan megválasztott polgármester Lipták András és
a megválasztott képviselők: Barkai Jaroslav, Hamelli János, Parditka Beáta,
Pasičák Ida és ifj. Szendi László letették a törvény által előírt fogadalmat
2. sz. határozat: felhatalmazta Pasičák Ida képviselőasszonyt a képviselőtestületi ülések
összehívására valamint levezetésére abban az esetben, ha
a polgármester vagy az alpolgármester a törvény által meghatározott
időben nem hívja össze
3. sz. határozat: nem alakít községi tanácsot
4. sz. határozat: két bizottságot alakít:
a./ a funkciók összeférhetetlenségére létrejött bizottságot, a bizottság elnökének
Parditka Beátát választja, tagjainak Barkai Jaroslavot, Hamelli Jánost, Pasičák Idát és
ifj. Szendi Lászlót
b./ inventarizációs bizottságot, a bizottság elnökének Hamelli Jánost választja,
tagjainak Barkai Jaroslavot, ifj. Szendi Lászlót, Pasičák Idát és Parditka Beátát
5. sz. határozat: meghatározza a polgármester hónapos fizetését a nemzeti gazdaság
előző évi átlagkeresetének 1,49 szorzójának magasságában
6. sz. határozat: jóváhagyta a helyi adókról és illetékekről szóló Általános kötelező
rendeletet a 2015-ös évre a 2014-es év szintjén változások nélkül
7. sz. határozat: jóváhagyta az aláírási mintát a bankokkal való érintkezésre, az alpolgármester
Hamelli János és ifj. Szendi László képviselő vannak felhatalmazva
8. sz. határozat: a községi ellenőr tevékenységének tervezetét a 2015-ös év I. félévére
Tudomásul vette:
- az előző választási időszak kiértékelését
- független könyvvizsgálói jelentést a 2013-as évért
- a községi ellenőr jelentését a község kiadásainak pénzügyi ellenőrzéséről 2014.1.1.-től 2014.9.30.-ig
- a polgármester Hamelli János képviselőt nevezte ki alpolgármesternek
- az új év köszöntésével kapcsolatos szervezési teendőket

A képviselőtestületi ülés 2015.1.13.-án:
Megtárgyalta és tudomásul vette:
1. a község 2015-ös évre szóló kultúrális tevékenységi tervezetét
2. a községi ellenőr 0,1 részmunkaidejének emelését 0,2 részmunkaidőre
3. a képviselők jutalmazásának irányelvét a 2015 – ös évre
4. a közbeszerzés irányelvét
5. a költségvetés tervezetét a 2015 –ös évre
6. az Úrbéri erdőbirtokossághoz benyújtott kérvényt az utak alatti parcellák megvásárlását
7. megbízta a képviselőket a válságstáb tagságával
8. megbízta a képviselőket a polgári védelem tagságával
9. a helyi óvoda működtetését, amely egésznapos és ingyenes lesz a gyermekek részére 2-6 éves
korig
Jóváhagyta:
9. sz. határozatot – a község 2015-ös évre szóló kultúrális tevékenységi tervezetét
10. sz. határozatot – a községi ellenőr 0,1 részmunkaidejének emelését 0,2 részmunkaidőre
11. sz. határozatot – a képviselők jutalmazásának irányelvét a 2015 – ös évre, a képviselőket az
üléseken való aktív részvételért 15 € jutalmazza, az akciókon való aktív
részvételekért 20 € jutalmazza, az alpolgármestert 25 € jutalmazza hónaponta,
amely év végén kerül kifizetésre
12. sz. határozatot – közbeszerzés irányelvét
13. sz. határozatot – a költségvetés tervezetét a 2015–ös – 2017 –es évekre
14. sz. határozatot – az alábbi parcellák megvásárlását 1 €/1ha az Úrbéri erdőbirtokosság
tulajdonából: 1011/1, 1011/2, 1011/3, 1011/4, 1011/5, 1011/6, 1011/7.
Az alábbi parcellákon a községi utak találhatóak. Minden kiadás az átiratással
kapcsolatban a községet terheli.
A képviselőtestületi ülés 2015.2.10.-én:
Megtárgyalta és tudomásul vette:
1. az állami tűzoltóság által átruházott ellenőrzéseket /a tűzvédelmi előírások ellenőrzését
magánszemélyeknél/
2. a vízpótlás és vízellátás folyamatáról, a szennyvíz elvezetéséről valamint az emésztőgödrök
tartalmának ártalmatlanításáról községünk területén szóló Általános kötelező rendelet javaslatát
3. a 2014-es év kölségvetésének teljesítéséről szóló jelentést
4. a községi ellenőr állásfoglalását a többéves költségvetés javaslatához, valamint a 2015-ös évre
felállított költségvetés javaslatához
5. a 2015 – 2017 évekre a költségvetést
6. az önkormányzati támogatások feltételeiről szóló Általános kötelező rendelet javaslatát
7. a községi ellenőr 2014-es év második félévében végzett tevékenységéről szóló jelentést
8. a hagyományos disznóölés megszervezését 2015. 2.28.-án
Jóváhagyta:
15. sz. határozatot – az állami tűzoltóság által átruházott ellenőrzések elvégzését
/a tűzvédelmi előírások ellenőrzését magánszemélyeknél/
16. sz. határozatot – a vízpótlás és vízellátás folyamatáról, a szennyvíz elvezetéséről valamint az
emésztőgödrök tartalmának ártalmatlanításáról községünk területén szóló
Általános kötelező rendelet javaslatát
17. sz. határozatot – a község költségvetését a 2015-2017-es évekre
18. sz. határozatot – az önkormányzati támogatások feltételeiről szóló Általános kötelező rendelet
javaslatát

Hirdetések
Képviselőtestületi ülések – a helyi önkormányzat 2015. április 14.-én és május 12.én kedden
18.00 órai kezdettel tervezi a következő üléseit az új községi hivatal üléstermében

A hulladékszemét elszállítása a 2015- ös év második félévében

-

július 9. -én,
július 23. -án, augusztus 6.-án, augusztus 20.-án, szeptember 3.-án, szeptember 17.-én,
október 1.-én, október 15.-én, október 29.-én, november 12.-én, november 26.-án,
december 10.-én és december 24.-én.
A válogatott szemét elszállítás a 2015-ös év második félévében: a vegyes műanyagot
valamint a műanyagüvegeket augusztus 12.-én és október 14.-én , a válogatott
műanyagüvegeket július 15.-én, szeptember 2.-án, november 2.-án és december 7.-én,
a papírt október 26.-án, az elektromos hulladékot és a fémdobozokat szeptember 28.-án fogják
elszállítani községünkből.
Koszorúzás az emlékoszlopnál - a helyi önkormányzat és a református egyház közösen
a magyar forradalom és szabadságharc 167. évfordulója alkalmából 2015. március 15.-én 10.00
órai kezdettel ünnepséget szervez az emlékoszlopnál.
A helyi önkormányzat mindenkit szeretettel vár a koszorúzási ünnepségen az emlékoszlopnál!
Kézműves helyiség berendezése – kérjük a tisztelt lakosságot, hogy akinek van az otthonában
régisége mint pl. szövőgép, szövőszék, fonógép, mezőgazdasági szerszámok, kemencéhez való
eszközök, és tudja ezeket a tárgyakat nélkülözni, ajándékozza a községünknek állandó kiállítás
céljából a kézműves helyiségben.
Tábortűz 2015 néven rendezvényt szervez a helyi önkormányzat 2015. május 7.-én
csütörtökön a helyi futballpályán 20.00 órai kezdettel a tábortűz begyújtásával. A zenét a
LABYRINT együttes fogja szolgáltatni. Frissítőről és a jó hangulatról gondoskodva lesz.
Mindenkit szeretettel vár a helyi önkormányzat!
Községi brigádmunka – a helyi önkormányzat 2015. április 11.-én szombaton községi
brigádmunkát szervez községünk szépítésére. Gyülekezés reggel nyolc órakor a községi hivatal
előtt. Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy vegyenek részt ezen a brigádmunkán!

Népszavazás 2015
2015. február 7.-én népszavazás volt megtartva községünkben az új községi hivatal üléstermében.
A népszavazáson községünkben 402 választópolgárból 36 vett részt.
Községünkben a népszavazáson való részvétel 8,95 %-os volt.

A Pôsch-féle erdőbirtokosság jelentése – az erdőbirtokosság közgyűlése
2015. január 17.-én volt megtartva. A közgyűlés határozatai:
A közgyűlés 1. megválasztja a közgyűlés testületét
2. tudomásul vette a számláló bizottság jelentését, a birtokosság tevékenységéről és
gazdálkodásáról szóló jelentést, az erdőgazda beszámolóját
3. jóváhagyta a könyvelési elszámolást a 2013 évért, a nyereség szétosztását a
2014-es évben, a bizottsági tag visszavonását, új tag választását,
az ellenőrzőbizottsági tag visszavonását, az ellenőrzőbizottságba új tag
megválasztását
A közgyűlésen az ismert tulajdonosok személyes részvétele és a felhatalmazott személyek részvétele
86,67 % volt. A közgyűlés határozatképes volt.
A Pôsch féle erdőbirtokosság vezetősége figyelmezteti a részvényeseket, hogy a részvények
eladása kizárólag csak az erdőbirtokosságon keresztül lehetséges!

A legközelebbi vezetőségi gyűlések 2015. április 13 .-án, május 4.-én, június 1.-én 19.00
órai kezdettel lesznek megtartva a községi hivatal üléstermében.

Köszönetnyilvánítás
A helyi önkormányzat köszönetét fejezi ki az Úrbéri erdőbirtokosság
tagjainak, hogy az év elején megtartott évzáró közgyülésen
felelősségteljesen viszonyultak a községi utak alatti parcellák
rendezéséhez, és igennel szavaztak a eladásról!
Ennek a határozatnak az értelmében a községi utak immár
hivatalosan is a község tulajdonába kerültek!

Figyelmeztetés!
Figyelmeztetjük lakosainkat a tűzrakás veszélyére községünk területén valamint az
erdeink közelében!
Az engedély és a felügyelet nélkül égetett száraz fű és levél égetése a 150
telefonszámra való bejelentés valamint felügyelet nélkül

szigorúan

tilos !!!

Ne égessenek!
Figyelmeztetés
A helyi önkormányzat figyelmezteti a kutyatulajdonosokat, hogy az érvényes törvényrendelet
értelmében, valamint községünk Általános kötelező rendelete alapján minden kutyatulajdonos 30
napon belül köteles bejelenteni a községi hivatalban az adókötelesség keletkezését ill. megszűntét.
/az illető kutyatulajdonosnak van – e kutyája vagy már nincs. /
A 6 hónapos kutya után van kutyaadó befizetési kötelesség, de már a megszületett vagy megvásárolt
kutyakölyköket is be kell jelenteni!
A község nyilvántartást vezet a bejelentések alapján.
Minden kutyatulajdonos január 31.-ig a folyó adóévre köteles felszólítás nélkül befizetni
a kutyaadót!
A helyi önkormányzat felszólítja azokat a kutyatulajdonosokat, akik még nem teljesítették
kötelességüket, és a 2015-ös évért nem fizették be a kutyaadót, amely 5 € egy kutyáért,
azok fizessék be 2015. március 31.-ig meghosszabított határidőben és teljesítsék jelentési
kötelezettségüket!

Figyelmeztetjük a kutyatulajdonosokat, hogy az érvényben lévő törvények alapján
községünk területén a póráz nélküli, szabadon engedett kutyák tartózkodása

szigorúan tilos!!!

TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL
JUBILÁNSOK
2015. február 3.–án ünnepelte 50. születésnapját S i k ú r Viktor , 76-os h.sz.
2015. március 29.–én ünnepli 50. születésnapját S i k ú r Mária , 108-as h.sz.
2015. április 16.–án ünnepli 50. születésnapját F á b i á n Dana , 88-as h.sz.
2015. május 18.–án ünnepli 50. születésnapját Kuchta Agáta , 33-as h.sz.
2015. május 28.–án ünnepli 50. születésnapját S i k u r Anna , 46-os h.sz.
2015. február 14.–én ünnepelte 60. születésnapját S z a b ó Sándor , 36-os h.sz.
2015. január 6.–án ünnepelte 70. születésnapját H i c z é r Erzsébet , 146-os h.sz.
2015. március 13.–án ünnepli 70. születésnapját S i k ú r Mária , 94-es h.sz.
2015. március 8.–án ünnepelte 80. születésnapját S i k ú r Dániel, 35-ös h.sz.
Az ünnepelteknek gratulálunk és kívánunk számukra sok erőt, egészséget!

ELTÁVOZOTT
id. Brúgós Balázs

KÖZÜLÜNK

Elhunyt: 2014. december 23.- án

Az elhunyt hozzátartozóinak mély részvétünket fejezzük ki !

HÁZASSÁGKÖTÉS

Élt 69 évet.

H i c z é r Gabriella /Kőrös 30-as h. sz./ és
Z i m a n Stanislav /Berzéte, Hámosi utca 185/
Házasságkötésük alkalmából szívből gratulálunk,
kívánunk számukra sok boldogságot, megértést és hosszantartó házaséletet!

Ú J L A K O S A I N K SZ Ü L E T T E K
2015. január 7.-én született

B e n ö Ádám .

Szüleinek Benö Janának és Lórántnak /98-as h. sz. / gratulálunk,
sok örömet és boldogságot kívánunk a felneveléséhez!
2015. február 18.-án született

B e n ö Lucas .

Szüleinek Benö Monikának és Lászlónak /97-es h. sz. / gratulálunk,
sok örömet és boldogságot kívánunk a felneveléséhez!

Kellemes Húsvéti ünnepeket

a lányoknak sok locsolót,
a fiúknak sok szép hímes tojást,
boldogságot, egészséget, vidámságot

kíván a helyi
önkormányzat!

