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Všetky náklady spojené s vydávaním a rozširovaním hradí obec Kružná
Zo zasadnutiach obecného zastupiteľstva
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 17. októbra 2017 :
Prerokovalo a bralo na vedomie:
vyhodnotenie Dňa obce zo dňa 15.7.2017 k 690. výročiu založenia našej obce
vyhodnotenie Výletu pre dôchodcov zo dňa 26.7.2017
vyhodnotenie Výstupu na Plešiveckú planinu zo dňa 26.8.2017
organizovanie Dňa dôchodcov dňa 21.10.2017
správu o vykonaní kontroly čerpania rozpočtu v Materskej škole s VJM – Óvoda Kružná č.
24, Kőrös k 30.6.2017
6. správu o výsledku kontroly výberu dane z nehnuteľností obce Kružná k 31.7.2017
7. vypracovanie projektovej dokumentácie stavby: „Rekonštrukcia nevyužívanej budovy
súpisné č. 23, na spoločenský dom v obci Kružná“
8. vypracovanie projektu na rekonštrukciu MŠ – Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.
Z nadácie Bethlen Gábor Alap /BGA/ naša obec získala dotáciu vo výške 18 144,78 €
/ 5 700 000 Ft / na rekonštrukciu miestnej materskej škôlky – na výmenu okien, dverí,
strechy a na vybudovanie detského ihriska
1.
2.
3.
4.
5.

Schválilo:
Uznesenie č. 35 /2017 – Schválenie VZN č. 2/2017 o výške príspevkov zákonného
zástupcu dieťaťa na čiastočnú úhradu nákladov a určenie podmienok úhrady vo výdajnej
školskej jedálni.
Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 12. decembra 2017:
Prerokovalo a bralo na vedomie:
1. Vyhodnotenie Dňa dôchodcov zo dňa 21.10.2017
2. Správu o výsledku kontroly výberu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné
odpady obce Kružná k 31.8.2017
3. Vyhodnotenie Dňa Mikuláša zo dňa 9.12.2017
4. Privítanie Nového roka na verejnom priestranstve Pášt
5. Rozpočtové opatrenia v roku 2017
6. Vnútorný predpis pre tvorbu a zúčtovanie opravných položiek
Schválilo:
Uznesenie č. 47 /2017 – Schválenie VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 3/2017
/Pre rok 2018 nedošlo k zvyšovaniu dane a poplatkov/
Uznesenie č. 50 /2017 – Schválenie plánu kultúrno-spoločenskej činnosti na rok 2018
Uznesenie č. 51 /2017 – Schválenie plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok
2018

Oznamy
Zasadnutia obecného zastupiteľstva

sú naplánované

na 13. februára a 13. marca 2018 o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

Odvoz komunálneho odpadu v roku 2018

– odvozy sa uskutočnia v dňoch:

4. a 18. januára, 1. a 15. februára, 1., 15. a 29. marca, 12. a 26. apríla,
10. a 24. mája, 7. a 21. júna, 5. a 19. júla, 2., 16. a 30. augusta, 13. a 27. septembra, 11. a 25. októbra ,
8. a 22. novembra, 6. a 20. decembra 2018.

Odvoz separovaného odpadu v roku 2018 –
odvoz zmiešaných plastov a PET fliaš:
12. januára, 9. marca, 18. mája, 27. júla, 11. septembra a 14. novembra 2018

odvoz separovaných PET fliaš:
5. februára, 6. apríla, 15. júna, 14. augusta, 15. októbra a 14. decembra 2018
odvoz papiera: 25. apríla a 6. augusta 2018

odvoz elektroodpadu, kovových a tetrapakových obalov:
27. júna a 17. septembra 2018.

Výzva pre majiteľov psov – žiaľ ani napriek viacnásobným upozorneniam zo strany obce
sa neznížil počet voľne potulujúcich sa psov na území našej obce.

Miestna samospráva opätovne vyzýva majiteľov psov, aby zabezpečili zotrvanie
svojich psov na svojich nehnuteľnostiach a dvoroch, a v prípade prechádzky ich
držali na vodítku ! V zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2011 o podmienkach
držania psov na území našej obce miestna samospráva môže vyrubiť pokutu vo výške
165 € pre nedodržanie tohto nariadenia. /článok 4 bod 1 hovorí, že voľný pohyb psa
mimo chovného priestoru je zakázaný! Ďakujeme Vám za pochopenie!
Vyslovujeme poďakovanie osobám, ktorí počas roka 2017 svojou prácou a
sponzorstvom prispeli ku skrášleniu a obnoveniu našej obce !
Sme hrdí, že spoločne s Vami sme budovali a skrášľovali našu malú obec,
kde je dobre žiť – byť kružňavčanom !

Plán spoločenskej činnosti obce na rok 2018
1. januára 2018 – Privítanie Nového roka
5. januára 2018 – Slávnostné zasadnutie OZ
18. marca 2018 – Kladenie vencov pri pamätnom stĺpe
7. apríla 2018 – Obecná brigáda
5. mája 2018 – Vatra 2018
2. júna 2018 – Deň detí
25. júla 2018 – Výlet pre dôchodcov
25. augusta 2018 – Výstup na Plešiveckú planinu
13. októbra 2018 – Deň dôchodcov
27. októbra 2018 – Vyrezávanie tekvíc
8. decembra 2018 – Deň Mikuláša

Správy z Pozemkových spoločností
Zasadnutia výboru lesných spoločností – najbližšie zasadnutia výboru
Pozemkových spoločenstiev sa uskutočnia 8. januára, 5. februára a 5. marca 2018
so začiatkom o 18.00 hod. v zasadačke obecného úradu.

SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA

JUBILANTI
11. novembra 2017 oslávil 50. narodeniny
23. decembra 2017 oslávi 50. narodeniny

Ondrej B e n ő , č. d. 90
Gabriela H i c z é r o v á ,

č. d. 30

Oslávencom blahoželáme a želáme im veľa zdravia!

OPUSTILA NÁS
Jolana D ó k u š o v á , rod. I m r e o v á

Zomrela:

8. novembra 2017

Žila 80 rokov.

Blízkej rodine vyslovujeme sústrasť nad stratou zosnulej !
UZAVRETIE MANŽELSTVA
Dňa 14. októbra 2017 uzavreli manželstvo

Ladislav I m r e

a

Eva T i n d ú r o v á .

Mladomanželom srdečne blahoželáme, do spoločného života im želáme veľa šťastia,
lásky a porozumenia!
Miestna samospráva organizovala v našej obci

Deň Mikuláša
dňa 9. decembra 2017 v sobotu
so začiatkom o 14.00 hodine pri vianočnom stromčeku
na verejnom priestranstve Pášt .
Mikuláš priniesol balíčky so sladkosťami
pre každé dobré dieťa z našej obce.

PRÍJEMNÉ
PREŽITIE
VIANOČNÝCH
SVIATKOV
VÁM
PRAJE
MIESTNA
SAMOSPRÁVA !

Miestna samospráva

srdečne pozýva
každého obyvateľa
našej obce
na spoločné privítanie
Nového roka 2018,
ktoré sa uskutoční
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

4/2017. szám

KŐRÖSI KÖZSÉGI
HIRDETÉSEK

16. évfolyam
2017.-es év IV. Q

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kőrös községet terheli

A képviselőtestületi ülésekről
A képviselőtestületi ülés 2017. október 17.-én:
Megtárgyalta és tudomásul vette:
1. a Falunap kiértékelését, amely 2017. július 15.-én volt megtartva Kőrös község megalapításának
690. évfordulója alkalmából
2. a Nyugdíjaskirándulás kiértékelését, amely 2017. július 26.-án volt megszervezve
3. a Pelsőci fennsíkra megszervezett túra kiértékelését, amely 2017. augusztus 26.-án zajlott
4. a Nyugdíjasnap megszervezését 2017. október 21.-én
5. a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről szóló jelentést a helyi óvodában 2017. június 30.-ig
6. a községi ingatlanadó beszedésének ellenőrzéséről szóló jelentést 2017. július 31.-ig
7. a projektdokumentáció elkészíttetését a helyi ifjúsági klub épületének szociális házzá való
felújítására
8. a helyi óvoda újjáépítésére benyújtott pályázatot a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt-be – a projekt
előkészítését A Bethlen Gábor Alapítványtól /BGA/ községünk 18 144,78 € /5 700 000 Ft/
támogatást kapott a helyi óvoda felújítására – ablakcsere, ajtócsere, tetőcsere és játszótér
kialakítására.
Jóváhagyta:
a
35/2017-es sz. határozatot – a 2017/2-es számú Általános kötelező rendeletet, amely
meghatározza a költségek részleges megtérítését és az óvodai étkeztetés feltételeit a gyermekek
törvényes képviselői számára.
A képviselőtestületi ülés 2017. december 12.-én:
Megtárgyalta és tudomásul vette:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

a Nyugdíjasnap kiértékelését, amely 2017. október 21.-én volt megtartva
a hulladékszemét utáni illetékek beszedésének ellenőrzéséről szóló jelentést 2017. 8. 31.-ig
Télapóest kiértékelését, amely 2017. december 9.-én volt megtartva
a 2018-as év üdvözlését a Páston
a 2017 –es évi költségvetési intézkedéseket
a belső szabályozás kidolgozását a kiigazítások létrehozásához és kiegyenlítéséhez

Jóváhagyta:
a 47/2017-es sz. határozatot – a 2017/3 –as számú Általános kötelező rendeletet a helyi adókról és
illetékéről /Az adók és illetékek nem emelkedtek a 2018-as évre/
az 50/2017-es sz. határozatot – a község 2018-as évi társadalmi – kultúrális tevékenységének
tervezetét
az 51/2017-es sz. határozatot – a községi ellenőr tevékenységének tervezetét a 2018-as év első
félévére

Hirdetések
Képviselőtestületi ülések – a helyi önkormányzat

2018. február 13.-án és

március 13.-án kedden 18.00 órai kezdettel tervezi a következő üléseit a községi hivatal
üléstermében.

A hulladékszemét elszállítása a 2018-as évben:
január 4.-én és 18.-án, február 1.-én és 15.-én, március 1.-én, 15. –én és 29.-én,
április 12.-én és 26.-án, május 10.-én és 24.-én, június 7.-én és 21.-én, július 5.-én és 19.-én,
augusztus 2.-án, 16.- án és 30.-án, szeptember 13.-án és 27.-én, október 11.-én és 25.-én,
november 8.-án és 22.-én, december 6.-án és 20.-án.

A válogatott szemét elszállítása a 2018-as évben:
a vegyes műanyagot valamint a műanyagüvegeket :
január 12.-én, március 9.-én, május 18.-án, július 27.-én, szeptember 11.-én és november 14.-én.

a válogatott műanyagüvegeket:
február 5.-én, április 6.-án, június 15.-én, augusztus 14.-én, október 15.-én és december 14.-én.
a papírt: április 25.-én és augusztus 6.-án

az elektromos hulladékot, fémdobozokat és tetrapak dobozokat:
június 27.-én és szeptember 17.-én fogják elszállítani községünkből.

Figyelmeztetés a kutyatulajdonosok részére – sajnos az előző
figyelmeztetések ellenére sem csökkent a kóbor kutyák száma községünk területén, ezért a helyi

önkormányzat ismételten felszólítja a kutyatulajdonosokat, hogy kutyáikat
legyenek szivesek pórázon és az udvarukban tartani ! A kutyatartás feltételeiről szóló
2011/1-es számú Általános kötelező rendelet értelmében az önkormányzat 165 € bírságot
róhat ki azoknak a kutyatulajdonosoknak, akik ezt a rendeletet nem tartják be !
/4. fejezet 1. pont kimondja, hogy a kutyák szabadon való tartózkodása a község
területén tilos!/ Megértésüket előre is köszönjük!
Köszönetünket fejezzük ki azoknak a személyeknek, akik a 2017-es év folyamán
munkájukkal és adományaikkal hozzájárultak,
hogy községünk ismét szépülhetett és újulhatott !
Büszkék vagyunk rá, hogy közösen az Önök segítségével építettettük és szépítettük
kis községünket, ahol jó élni - kőrösinek lenni !

A község 2018-as évi társadalmi tevékenységének tervezete
2018. január 1.-én – Új évi köszöntői ünnepség
2018. január 5.-én - Ünnepélyes képviselőtestületi ülés
2018. március 18.-én – Koszorúzás az emlékoszlopnál
2018. április 7.-én – Községszépítési brigádmunka
2018. május 5.-én – Tábortűz 2018
2018. június 2.-án – Gyermeknap
2018. július 25.-én – Nyugdíjaskirándulás
2018. augusztus 25.-én – Túra a Pelsőci fennsíkra
2018. október 13.-án – Nyugdíjasnap
2018. október 27.-én – Tökfaragás
2018. december 8.-án – Télapóest

Az erdőbirtokosságok közleményei
Erdőbirtokossági vezetőségi gyűlések - a legközelebbi erdőbirtokossági vezetőségi
gyűlések 2018. január 8._án, február 5.-én és március 5.-én 18.00 órai kezdettel lesznek
megtartva a községi hivatal üléstermében.

TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL

JUBILÁNSOK

B e n ő András, 90-es h.sz.
H i c z é r Gabriella, 30-as h.sz.

2017. november 11.–én ünnepelte 50. születésnapját
2017. december 23.–án ünnepli 50. születésnapját

Az ünnepelteknek gratulálunk és kívánunk számukra sok erőt, egészséget!

ELTÁVOZ OT T
özv. Dókus Józsefné, szül. I m r e Jolán

KÖZÜLÜNK
Elhunyt: 2017. november 8.-án. Élt 80 évet.

Az elhunyt hozzátartozóinak mély részvétünket fejezzük ki !

HÁZASSÁGKÖTÉS
2017. október 14.-én házasságot kötöttek

I m r e László és T i n d ú r o v á Eva.

Házasságkötésük alkalmából szívből gratulálunk,
kívánunk számukra sok boldogságot, megértést és hosszantartó házaséletet!

A helyi önkormányzat 2017. december 9.-én szombaton
14.00 órai kezdettel T é l a p ó e s t e t
szervezett községünkben.
A Télapó a Páston feldíszített karácsonyfánál
minden jó gyermeknek csomagot osztott !

Áldott,
békés,
boldog
karácsonyi ünnepeket
kíván
a helyi önkormányzat!

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!

