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KRUŽNIANSKE
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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná
Zo zasadnutiach obecného zastupiteľstva
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 22.9.2015:
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a bralo na vedomie:
1. Všeobecne záväzné nariadenie o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe
verejnej zelene
2. Všeobecne záväzné nariadenie Obce Kružná o ochrane verejného poriadku
3. Správu o výsledku následnej finančnej kontroly stavu, evidencie a vymáhania daňových
pohľadávok a poplatkov obce Kružná k 30.6.2015
4. Úpravu rozpočtu a posuny v rozpočte
5. Vyhodnotenie Výstupu na Plešiveckú planinu zo dňa 29.8.2015
6. Vnútorný predpis o finančnej kontrole
7. Vnútorný predpis o vedení účtovníctva
8. Predaj pozemku
9. Organizovanie Dňa dôchodcov
10. Informáciu o MŠ
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
Uznesenie č. 31 – Schválenie VZN o udržiavaní čistoty a poriadku a o správe a údržbe
verejnej zelene
Uznesenie č. 32 – Schválenie VZN Obce Kružná o ochrane verejného poriadku
Uznesenie č. 33 – Schválenie úpravy rozpočtu a posuny v rozpočte
Uznesenie č. 34 – Predaj pozemku
Z mimoriadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 16.10.2015:
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
Uznesenie č. 35– Schválenie prijatia úveru vo výške 21 580 € na kamerový systém pre obec Kružná
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 24.11.2015
Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a bralo na vedomie:
1. Návrh VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na rok 2016
2. Vyhodnotenie Dňa dôchodcov
3. Organizovanie Dňa Mikuláša dňa 5.12.2015
4. Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Kružná a s majetkom štátu, ktorý obec užíva
5. Záznam z následnej finančnej kontroly priebehu verejných súťaží a oprávnenosť výdavkov na
projekty
Obecné zastupiteľstvo schválilo:
Uznesenie č. 36 – Schválenie návrhu VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na rok 2016

Oznamy
Zasadnutia obecného zastupiteľstva sú naplánované v roku 2016: 12. januára 2016,
16. februára 2016 a 15. marca 2016 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.
Zasadnutia výboru lesných spoločností – sa uskutočnia v dňoch 4. januára, 1. februára ,
7. marca a 4. apríla 2016 so začiatkom o 19.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Žiadame vážených obyvateľov, aby ste brali ohľad na ostatných obyvateľov, aby
ste dodržali nedeľu dňom odpočinku!
Nehučte s cirkulárkou, motorovou pílou, kosačkou, krovinorezom alebo inými
hlučnými pracovnými náradiami, čím by ste porušili kľud nedele!

Najstaršia obyvateľka našej obce
Helena Szabóová, č. d. 48
oslávila 13. novembra 2015
krásne 92. narodeniny.
Oslávenkyne
k nádhernému sviatku gratuluje

všetko najlepšie,
veľa zdravia a šťastia
praje miestna samospráva !

Správy z FK
Výsledky majstrovských zápasov:
Dňa 6. 9.2015
Dňa 13. 9.2015
Dňa 20. 9.2015
Dňa 27. 9.2015
Dňa 4.10.2015
Dňa 11.10.2015
Dňa 18.10.2015

FK Apex Kružná
TJ Krh. Dlhá Lúka
FK Apex Kružná
FK Apex Kružná
TJ Mladosť Brzotín
FK Apex Kružná
TJ Papiereň Slavošovce

– FK Krh. Podhradie
– FK Apex Kružná
– TJ Sokol Pača
– TJ Baník Rakovnica
– FK Apex Kružná
– FK Gem. Hôrka
– FK Apex Kružná

Futbalové mužstvo Kružná v jesennej časti súťaže sa umiestnilo na 1. mieste.
K peknému výsledku gratulujeme!

7:1
1:7
3:0
2:1
0 : 12
5:0
1:4

SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA
JUBILANTI
24. novembra 2015 oslávila 50. narodeniny Eva D ó k u š o v á , č. d. 154
12. decembra 2015 oslávi 50. narodeniny Alžbeta B e n ő o v á , č. d. 29
20. októbra 2015 oslávil 60. narodeniny Ján S a l a i , č. d. 138
16. novembra 2015 oslávila 60. narodeniny Helena V i k o r o v á , č. d. 145
Oslávencom blahoželáme a želáme im veľa zdravia!
NAJMLADŠÍ OBČANIA NAŠEJ OBCE
30. septembra 2015 sa narodila

Lea K e s i

dieťa rodičov

.
28. októbra 2015 sa narodil Daniel Alexander S z e n d i dieťa rodičov
Kristíny a Alexandra Szendiho, č. d. 60.
Blahoželáme a prajeme veľa zdravia a šťastia,
rodičom novorodenca veľa radostí a úspechov pri ich výchove!
Beáty Benöovej č. d. 98 a Gabriela Kesiho, Rožňava

OPUSTILA NÁS
Anna S z e n d i o v á , rod. Gécziová

+

30. októbra 2015

Žila 58 rokov.

Blízkej rodine vyslovujeme sústrasť nad stratou zosnulej!
Miestna samospráva organizuje

Deň Mikuláša
dňa 5. decembra 2015 v sobotu
so začiatkom o 14.00 hodine
pri vianočnom stromčeku
na dvore miestnej MŠ.
Každé dobré dieťa dostane od Mikuláša
darček !

PRÍJEMNÉ
PREŽITIE
VIANOČNÝCH
SVIATKOV
VÁM
PRAJE
MIESTNA
SAMOSPRÁVA !

Miestna organizácia Csemadoku organizuje dňa 26.

Vianočnú

decembra 2015 / v sobotu/

zábavu

v Kultúrnom dome v Kružnej.
Hudbu poskytne skupina ALL DEVILS. Vstupné 8 € na osobu, v tom 1 l vína a 1 tombola.

Vedenie Csemadoku Vás srdečne všetkých očakáva !

Miestna samospráva

srdečne pozýva

každého obyvateľa
našej obce
na spoločné privítanie
Nového roka 2016.
Novoročné oslavy

sa uskutočnia
pri vianočnom
stromčeku na verejnom
priestranstve Pášt.
Ohňostroj začína
o polnoci.

VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA, LÁSKY A POROZUMENIA V NOVOM ROKU VÁM
PRAJE MIESTNA SAMOSPRÁVA!

Információs-kultúrális havi folyóirat Kőrös

4/2015. szám

KŐRÖSI KÖZSÉGI
HIRDETÉSEK

14. évfolyam
2015.-ös év IV. Q

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kőrös községet terheli

A képviselőtestületi ülésekről
A képviselőtestületi ülés 2015.9.22.-én:
Megtárgyalta és tudomásul vette:
1. a rend és a tisztaság betartásáról valamint a zöld közterületek karbantartásáról és kezeléséről
szóló Általános kötelező érvényű rendeletet
2. Kőrös község közrend védelméről szóló Általános kötelező érvényű rendeletet
3. a községi ellenőr pénzügyi ellenőrzéséről szóló jelentést, amely a községi adókövetelések és
díjak nyilvántartásáról és behajtásáról számol be a 2015-ös év első félévében
4. a költségvetés módosítását
5. a hagyományos túra kiértékelését a Pelsőci fennsíkra
6. a pénzügyi ellenőrzés belső szabályzatát
7. a számvitel belső szabályzatát
8. a földterületek eladását
9. a Nyugdíjasnap megszervezését
10. a helyi óvodáról szóló jelentést
Jóváhagyta:
31. sz. határozatot – a rend és a tisztaság betartásáról valamint a zöld közterületek karbantartásáról
és kezeléséről szóló Általános kötelező érvényű rendeletet
32. sz. határozatot – Kőrös község közrend védelméről szóló Általános kötelező érvényű rendeletet
33. sz. határozatot – a költségvetés módosítását
34. sz. határozatot – a földterületek eladását
A képviselőtestületi rendkívüli ülés 2015.10.16.-án:
Jóváhagyta:
35. sz. határozatot – 21 580 € önkormányzati hitel felvételét a községi kamerarendszer kiépítésére
A képviselőtestületi ülés 2015.11.24.-én:
Megtárgyalta és tudomásul vette:
1. a helyi adókról és illetékekről szóló Általános kötelező rendelet javaslatát a 2016-os évre
2. a Nyugdíjasnap kiértékelését
3. a Télapóest megszervezését 2015.december 5.-én
4. az alapelveket, amelyek meghatározzák az önkormányzati tulajdon kezelését, valamint az
állami vagyont, amely általánosan a község használata alatt áll
5. a községi ellenőr beszámolóját a projektek szerződéskötési folyamatáról és a kiadások
jogosultságáról
Jóváhagyta:
36. sz. határozatot – a helyi adókról és illetékekről szóló Általános kötelező rendelet javaslatát
a 2016- os évre

Hirdetések
Képviselőtestületi ülések – a helyi önkormányzat 2016. január 12.-én, február 16.-án,
március 15.-én kedden 18.00 órai kezdettel tervezi a következő üléseit a községi hivatal
üléstermében.
A legközelebbi erdőbirtokossági vezetőségi gyűlések - 2016. január 4.-én, február 1.-én,
március 7.-én és április 4.-én 19.00 órai kezdettel lesznek megtartva a községi hivatal
üléstermében.

Felkérjük a tisztelt lakosságot, hogy legyenek tekintettel egymásra, tarstsák be
a vasárnapot pihenőnapnak!
Ne zúgassák a cirkulát, fűnyírót, motorfűrészt vagy egyéb hangos munkaeszközt,
amivel megzavarhatják a vasárnap csendjét!

Községünk legidősebb lakosa
Szabó Ilona, 48-as h. sz.
2015. november 13.-án
ünnepelte

92. születésnapját.
E szép ünnep
alkalmából,
a helyi önkormányzat
sok erőt, egészséget,
és minden jót kíván az ünnepeltnek.

Hírek a futballklubból
A bajnoki mérkőzések eredményei:
2015. 9. 6.-án
2015. 9.13.-án
2015. 9.20.-án
2015. 9.27.-én
2015.10. 4.-én
2015.10.11.-én
2015.10.18.-án

Kőrös
– Krasznahorkaváralja
Várhosszúrét – Kőrös
Kőrös
– Pača
Kőrös
– Újfalu
Berzéte
– Kőrös
Kőrös
- Gömörhorka
Slavošovce - Kőrös

7:1
1:7
3:0
2:1
0 : 12
5:0
1:4

A kőrösi futballcsapat az őszi szezonban az 1. helyen végzett. A szép eredményhez gratulálunk!

TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL
JUBILÁNSOK
2015. november 24.–én ünnepelte 50. születésnapját D ó k u s Éva , 154-es h.sz.
2015. december 12.–én ünnepli 50. születésnapját B e n ő Erzsébet , 29-es h.sz.
2015. október 20.–án ünnepelte 60. születésnapját
S a l a i János , 138-as h.sz.
2015. november 16.–án ünnepelte 60. születésnapját V i k o r Ilona , 145-ös h.sz.
Az ünnepelteknek gratulálunk és kívánunk számukra sok erőt, egészséget!

Ú J L A K O S A I N K SZ Ü L E T T E K
2015. szeptember 30.-án született

K e s i Lea.

Szüleinek Benö Beátának /98-as h. sz. / és Kesi Gabrielnek /Rozsnyó /
gratulálunk, sok örömet és boldogságot kívánunk a felneveléséhez!
2015. október 28.-án született

S z e n d i Daniel Alexander.

Szüleinek Szendi Krisztínának és Sándornak /60.-as h. sz./
gratulálunk, sok örömet és boldogságot kívánunk a felneveléséhez!

ELTÁVOZOTT
Id. S z e n d i Sándorné, szül. Géczi Anna

KÖZÜLÜNK
Elhunyt: 2015. október 30.- án Élt 58 évet.

Az elhunyt hozzátartozóinak mély részvétünket fejezzük ki !
A helyi önkormányzat
Télapóestet
szervez
2015. december 5.-én szombaton
14.00 órai kezdettel a feldíszített karácsonyfánál
a helyi óvoda udvarában .
Minden jó gyermek a Télapótól csomagot kap!

Csillag fénye,
gyertya lángja,
mind megannyi
üzenet:

Áldott, békés, boldog karácsonyt kíván a helyi önkormányzat!

szeretetben,
békességben
töltsék el az
ünnepeket!

A CSEMADOK helyi alapszervezete 2015. december 26.-án /szombaton/

Karácsonyi bált
szervez a helyi kultúrházban.
Játszik az ALL DEVILS zenekar. Belépő 8 € személyenként, benne 1 l bor és 1 tombola.
A CSEMADOK helyi alapszervezetének vezetősége mindenkit szeretettel vár!

A helyi önkormányzat

Új évi köszöntői
ünnepséget
szervez
a Páston
felállított karácsonyfánál,
amelyre mindenkit
szeretettel vár.
A tüzijáték éjfélkor
kezdődik.

ÖRÖMÖKBEN, SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ ÉVET, EGÉSZSÉGET, BÉKESSÉGET
ÉS MEGÉRTÉST KÍVÁN A HELYI ÖNKORMÁNYZAT!

Felkérjük a tisztelt lakosságot, hogy legyenek tekintettel egymásra, tarstsák be
a vasárnapot pihenőnapnak!
Ne zúgassák a cirkulát, fűnyírót, motorfűrészt vagy egyéb hangos munkaeszközt,
amivel megzavarhatják a vasárnap csendjét!
Žiadame vážených obyvateľov, aby ste brali ohľad na ostatných obyvateľov, aby ste
dodržali nedeľu dňom odpočinku! Nehučte s cirkulou, motorovou pílou, kosačkou,
krovinorezom alebo inými hlučnými pracovnými náradiami, čím by ste porušili kľud
nedele.
29. augusta 2015 sa narodil

Dezider Azár J u h á s z

dieťa rodičov

.

Kataríny Bacsovej č. d. 39 a Dezidera Juhásza , okr. Košice - okolie

2015. augusztus 29.-én született

J u h á s z Dezider Azár.

Szüleinek Bacso Katalinnak /39-es h. sz. / és Juhász Dezidernek /Kassai járás /
gratulálunk, sok örömet és boldogságot kívánunk a felneveléséhez!

Najstaršia obyvateľka našej obce
Helena Szabóová, č. d. 48
oslávila 13. novembra 2015
krásne 92. narodeniny.
Oslávenkyne
k nádhernému sviatku gratuluje

všetko najlepšie,
veľa zdravia a šťastia
praje miestna samospráva !

Najstaršej obyvateľke našej obce
Helene Szabóovej, č. d. 48
k 92. narodeninám,
ktoré oslávila 13. novembra 2015,

všetko najlepšie,
veľa zdravia, šťastia
praje miestna
samospráva

