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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. novembra 2022:     
 
 

   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. Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu zo zák. č. 357/2004 Z. z.  
4. Voľbu zástupcu starostu obce  
5. Návrh na zriadenie obecnej rady a na voľbu členov obecnej rady 
6. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce, voľbu členov 

a predsedov komisií 
7. Určenie mesačného platu starostu obce 
8. Návrh VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady č. 2/2022 
9. Schválenie osôb na podpisové vzory pre styk s bankami 
  

  

Schválilo: 
 

Uznesenie č. 1 – Informáciu o výsledkoch voľby starostu a volieb do obecného zastupiteľstva –   
                              znovuzvolený starosta obce Ondrej Lipták zložil zákonom predpísaný sľub  
                              starostu obce, znovuzvolení poslanci OZ : Ida Pasičáková, Beata Parditková,  
                              Jaroslav Barkai, Ján Hamelli a Ladislav Szendi ml.  zložili zákonom predpísaný  
                              sľub poslanca OZ. 
Uznesenie č. 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 /poverený poslanec Ladislav Szendi ml./ 
Uznesenie č. 3 – Zriadenie komisie na ochranu verejného záujmu zo zák. č. 357/2004 Z. z.  
                              predseda: Beata Parditková, 
                              členovia: Ida Pasičáková, Jaroslav Barkai, Ján Hamelli a Ladislav Szendi ml. 
Uznesenie č. 4 –Voľba zástupcu starostu obce – poslankyňa Ida Pasičáková poverená na vykonávanie  
                             funkcie zástupkyne starostu obce 
Uznesenie č. 5 - Nezriaďuje obecnú radu 
Uznesenie č. 6 – Nezriaďuje žiadne ďalšie komisie obecného zastupiteľstva 
Uznesenie č. 7 – Určenie mesačného platu starostu obce 
Uznesenie č. 8 – Návrh VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za     
                             komunálne odpady a drobné  stavebné odpady č. 2/2022 
Uznesenie č. 9 -  Podpisový vzor obce pre styk s bankami 
 
 



Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 13. decembra 2022:     
 

Prerokovalo a bralo na vedomie: 
1. Informáciu o plnení uznesení z predchádzajúceho zasadnutia OZ 
2. VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady 

a drobné stavebné odpady č. 2/2022  
3. Správu o vykonaní kontroly čerpania rozpočtu Obce Kružná k 30.9.2022 
4. Správu z kontroly výberu miestneho poplatku za komunálny odpad /KO/ a drobný 

stavebný odpad /DSO/ k 30.11.2022 a vymáhania nedoplatkov za predošlé roky 
5. Vyhodnotenie Dňa Mikuláša zo dňa 6.12.2022 

 

Schválilo: 
Uznesenie č. 11  –  VZN obce Kružná o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne  
                                 odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2022                                        
Uznesenie č. 14  –  Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2023 
Uznesenie č. 16  –  Organizovanie privítania Nového roka na verejnom priestranstve Pášt  
Uznesenie č. 17  –  Plán kultúrno – spoločenskej činnosti na rok 2023 
                                                 

                             O z n a m y 
 

 Zasadnutia obecného zastupiteľstva   sú naplánované na   

21. februára 2023 a 21. marca 2023 o 17.00 hod. v zasadačke obecného úradu.  

 Odvoz komunálneho odpadu v roku 2023  – odvozy sa uskutočnia v dňoch:    

12. a 26. januára, 9. a 23. februára, 9. a 23. marca, 6. a 20. apríla, 4. a 18. mája, 
1., 15. a 29. júna, 13. a 27. júla, 10. a 24. augusta, 7. a 21. septembra, 5. a 19. októbra, 
2.,16. a 30. novembra, 14. a 28. decembra 2023.  

 Odvoz separovaného odpadu v roku 2023  
odvoz zmiešaných plastov a PET fliaš:  11. januára, 10. februára, 13. marca, 13. apríla, 
                                                                  12. mája, 12. júna, 11. júla, 17. augusta,                                                 
                                                                   8. septembra, 9. októbra, 8. novembra a  
                                                                   8. decembra 2023.                                                

     odvoz papiera a tetrapakových obalov:  31. januára, 19. apríla, 22. júna, 25. augusta a  
                                                                        24. októbra 2023.                                                                         
      odvoz elektroodpadu, kovových obalov: 15. februára a 11. septembra 2023.     
      odvoz jedlých olejov a tukov: 5. januára, 7. marca, 4. mája, 3. júla, 31. augusta a  
     27. októbra 2023  z  určeného zberného miesta /parkovisko, kde parkuje autobus a traktor/       

      odvoz nebezpečného odpadu:  9. januára a 6. júla 2023  spred obecného úradu  

      odvoz skla:  17. januára, 17. marca, 18. mája, 17. júla, 14. septembra a 14. novembra 2023. 
 
 

 Zasadnutia výboru lesných spoločností - Najbližšie zasadnutia výboru 

Pozemkových spoločenstiev sa uskutočnia  6. februára a 6. marca 2023 so začiatkom o 18.00 
hod. v zasadačke obecného úradu. 

 Oznámenie pre daňovníkov - daňové priznanie za daň z nehnuteľností by mali 

podať tí daňovníci, u ktorých nastali zmeny skutočností rozhodujúce na vyrubenie dane – 
nadobudnutie alebo úbytok nehnuteľností, zmena výmeru predmetu dane /pri prístavbe aj bez 

ohlásenia/ do 31. januára 2023 ! 

Daňové priznanie za daň za psa podáva vlastník alebo držiteľ psa po nadobudnutí psa 
v priebehu roka do 30 dní odo dňa nadobudnutia /aj za psa mladšieho ako 6 mesiacov/, inak  

do 31.1.2023.  
Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov bez výnimky!  



Podľa VZN obce o držaní psov v obci každý vlastník alebo držiteľ psa po ohlásení psa do 
evidencie dostane evidenčnú známku pre psa.   
Po odhlásení psa známku odovzdať správcovi dane! 
Za nesplnenie povinností VZN o držaní psov v obci Kružná sa platí pokuta.  
Termín na úhradu dane z nehnuteľností, za komunálny odpad alebo za psa je  

najneskôr do 31. mája 2023 ! ! ! 
Upozorňujeme tých daňovníkov a poplatníkov, ktorí ešte nezaplatili dane alebo poplatky za 
minulé roky, nech ich obratom zaplatia, v opačnom prípade pristúpime k exekúcii daňových 
nedoplatkov a tým im vzniknú aj ďalšie výdaje, ako úroky z omeškania a trovy konania! 
 

 
 
 

 Všeobecne záväzné nariadenie /VZN/ obce Kružná o miestnych 
daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady č. 2/2022   

      Obecné zastupiteľstvo v Kružnej dňa 13. decembra 2022 schválilo uznesením č. 11    
      Všeobecne záväzné nariadenie /VZN/ obce Kružná  o miestnych daniach a miestnom poplatku 
      za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 2/2022 s účinnosťou od 1.1.2023. 
     Bol schválený výber týchto miestnych daní: 

 daň z nehnuteľností – ostáva na úrovni roku 2022 /sadzby neboli zvyšované/ 

 daň za psa – 10,00 € za jedného psa za kalendárny rok – ostáva na úrovni roku 2022 

 miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady:  

Podľa schváleného VZN sadzby poplatku budú zvýšené od 1.1.2023 nasledovne: 

a. pre fyzické osoby 23,00 € za osobu na jeden kalendárny rok /sadzba 0,0630137 x 365 dní/  

b. pre podnikateľov a SHR 60,00 € na jeden kalendárny rok /sadzba 0,1643836 x 365 dní/   

c. pre fyzické osoby, ktorí vlastnia v zastavanom území obce nehnuteľnosť, ale nemajú trvalý 

pobyt v obci  /rodinný dom, záhradu, nádvorie, ornú pôdu/23,00 € na jeden kalendárny rok. 

 
Obec Kružná od 1. januára 2023 zavedie nový spôsob zberu komunálneho odpadu, kukanádoby 
budú označované nálepkami s logom firmy FÚRA podľa počtu obyvateľov v rodinnom dome : 

-  pre počet obyvateľov od 1 do 4 osôb v rodinnom dome bude  
jedna nálepka pre vývoz jednej 120 l kukanádoby, 

- pre počet obyvateľov od 5 do 8 osôb v rodinnom dome budú  
dve nálepky pre vývoz dvoch 120 l kukanádoby alebo jednej 240 l kukanádoby. 

 
Nálepky s logom firmy FÚRA dostane každý rodinný dom na odvoz komunálneho odpadu 
v predstihu na rok 2023 podľa počtu prihlásených obyvateľov na trvalý pobyt.  
Miestna samospráva pred prvým termínom odvozu komunálneho odpadu v roku 2023, t. j. do 12. 
januára 2023 doručí do každej domácnosti nálepky s logom firmy FÚRA na označenie kukanádoby 
spolu s harmonogramom odvozu komunálneho odpadu a farebnými vrecami na separovanie 
odpadu.  
Nálepky s logom firmy FÚRA prosíme nalepte po prevzatí na prednú alebo bočnú stranu 
kukanádoby /nie na vrch kukanádoby/! 

V roku 2023 budú odvezené len označené kukanádoby !!! 
Obec chce zredukovať počet kukanádob z 225 na 175 kukanádob.  
 
Pre tých obyvateľov, ktorý v roku 2023 budú potrebovať vývoz ďalšej kukanádoby, okrem tej 
označenej nálepkou, bude možnosť dokúpenia ďalšej nálepky na vývoz ďalšej kukanádoby za 
poplatok / vývoz 1 ďalšej nálepkou označenej kukanádoby bude stáť 52 € na rok / 
Bude možnosť dokúpenia aj vriec s logom firmy FÚRA za poplatok 2 € za jedno vrece pre   
domácnosti, ktoré nepotrebujú ďalšiu kukanádobu na celý rok, ale budú vyžadovať extra odvoz 
odpadu iba v určitých obdobiach roka podľa potreby.  
                               



 Uverejnenie výsledkov volieb do orgánov samosprávy obcí 
a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022 

    
Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov sa uskutočnili 
v sobotu 29. októbra  2022. 
V našej obci sme volili starostu obce a 5 poslancov do obecného zastupiteľstva, a predsedu 
samosprávneho kraja a poslancov do zastupiteľstva samosprávneho kraja. 
Pri voľbách do orgánov samosprávy obcí z 395 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 197 
oprávnených voličov. 
Za starostu obce bol zvolený Ondrej Lipták s 197 hlasmi. 
Za poslancov OZ bolo zvolených 5 poslancov: Ida Pasičáková získala 177 hlasov,  
Beata Parditková získala 166 hlasov, Jaroslav Barkai získal 157 hlasov,  
Ján Hamelli získal 153 hlasov a Ladislav Szendi ml. získal 136 hlasov. 
Pri voľbe poslancov bolo 10 hlasov neplatných. 
Účasť v našej obci na komunálnych voľbách bola  49,87 % - ná. 
Znovuzvolený starosta obce, znovuzvolení poslanci OZ vyslovujú poďakovanie váženým 
občanom za hlasy a podporu v komunálnych voľbách na nasledujúce volebné obdobie ! 
Miestna samospráva aj v ďalšom volebnom období urobí všetko pre ďalší vývoj obce ! 
 

Pri voľbách do orgánov samosprávnych krajov z 395 oprávnených voličov sa volieb zúčastnilo 172 
oprávnených voličov. 
Kandidát za predsedu Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislav Trnka, ktorý bol zvolený za 
predsedu KSK v obci Kružná získal 123 hlasov. 
Kandidáti za poslancov do zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja, ktorí boli zvolení za 

poslancov do KSK v obci Kružná získali nasledovný počet platných hlasov: 
György Nagy získal 129 hlasov,  Michal Domik získal 77 hlasov,  
Beáta Beke získala 66 hlasov a Pavol Burdiga získal 33 hlasov. 
Účasť v našej obci na voľbách do VÚC bola  43,54 % - ná. 

 
 

 Plán kultúrno - spoločenskej činnosti obce na rok 2023  
   

  1. januára 2023 –  Privítanie Nového roka s prípitkom a ohňostrojom 
20. januára 2023 –  Slávnostné zasadnutie OZ 
19. marca 2023 – Kladenie vencov pri pamätnom stĺpe 
22. apríla 2023   – Obecná brigáda 
5. alebo 6.  mája 2023 – Vatra 2023 
3. júna 2023 – Deň detí 
2. septembra 2023 – Výstup na Plešiveckú planinu 
14. októbra 2023 – Deň dôchodcov 
9. decembra 2023 – Deň Mikuláša 
   

  

 

 

Miestna samospráva organizovala v našej obci  

Deň Mikuláša 
dňa 6. decembra 2022 v  utorok 

so začiatkom o 15.30 hodine pri vianočnom 
stromčeku 

na verejnom priestranstve Pášt . 
Mikuláš priniesol balíčky so sladkosťami  

pre každé dieťa s trvalým pobytom v našej obci. 

 



SPOLOČENSKO – KULTÚRNA STRÁNKA 
 
 

 

 J U B I L A N T I      

 

    Valentín    D r e n k o , 
Alžbeta    D ó k u š o v á,  Zoltán    Š i m o n   st.,  

Štefan    S z e n d i    a     Zuzana    M e z e i o v á  . 
   

Oslávencom z príležitosti jubilejných narodenín blahoželáme a  
 želáme im veľa zdravia! 

        

 
 

 

NAJMLADŠÍ OBČANIA  NAŠEJ  OBCE  
 

V našej obci sa narodili:  

Timon   B e n ö     dieťa rodičov Jany a Loránta Benöovcov. 

Melanie  B e n ő o v á   dieťa rodičov Nikoly Parditkovej a Dávida Benőa. 

   Blahoželáme a prajeme veľa zdravia, šťastia, radostí  a úspechov pri ich výchove! 
 

 
 

 

O P U S T I L I   N Á S 
 

Zuzana    H a j d ú o v á , rod. Szendiová 
Ján Vikor 

 

Blízkym rodinám vyslovujeme sústrasť nad stratou zosnulých !  
        

 
 
 

 

 
Miestna samospráva 

srdečne pozýva 
každého obyvateľa 

našej obce 
na spoločné privítanie 

Nového roka 2023, 
ktoré sa uskutoční 

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

 
 

 



 
 
 
 

 

 
 

Už sviatky lásky, pokoja 
zavítajú zas skoro k nám, 
pod stromčekom ľudia postoja, 
otvoria srdcia dokorán. 
Nech v dome Vašom zavládne 
tiež radosť, že ste spolu, 
keď rodina si zasadne 
k štedrovečernému stolu. 

 

 

Schádzate sa zase 
pri stromčeku jase 

keď Vás láska spája. 
Pripájame  sa aj my 
so želaním krátkym, 
aby krásne sviatky 
priniesli Vám chvíle 

radostné a milé. 

 
 

 
 
 

PRÍJEMNÉ  PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV  VÁM PRAJE 
MIESTNA SAMOSPRÁVA ! 

 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 VEĽA ZDRAVIA, ŠŤASTIA, 
LÁSKY A POROZUMENIA 

V NOVOM ROKU VÁM 
PRAJE MIESTNA 
SAMOSPRÁVA! 

 

PF 2023 
 



 

 

 

       

 

 

Információs-kultúrális havi folyóirat  Kőrös 
 

KŐRÖSI KÖZSÉGI 
HIRDETÉSEK 

 

 

4/2022. szám 
 

21. évfolyam 
 

2022.-es év IV. Q 

Minden kiadás a folyóirat megjelenésével kapcsolatban Kőrös községet terheli 

A képviselőtestületi ülésekről    
    

Az új képviselőtestület alakuló ülése 2022. november 15.-én: 
 

Megtárgyalta és a következő határozatokat jóváhagyta:  
 
1. sz. határozat:  tudomásul vette az önkormányzati választások eredményét és megállapította,  
                             hogy az újból megválasztott polgármester Lipták András és az újból megválasztott 
                             képviselők: Pasičák Ida,  Parditka Beata, Barkai Jaroslav, Hamelli János és  
                             ifj. Szendi László letették a törvény által előírt  fogadalmat                      
2. sz. határozat: felhatalmazta ifj. Szendi László képviselőt a képviselőtestületi ülések  
                             összehívására valamint levezetésére abban az esetben, ha a polgármester                    
                             a törvény által meghatározott időben nem hívja össze az üléseket 
3. sz. határozat: a 357/2004 törvényrendeletből kifolyólag a közérdekvédelmi bizottság létrehozását,  
                            a bizottság elnökének Parditka Beatát választja, tagjainak Pasičák Idát,  
                            Barkai Jaroslavot, Hamelli Jánost és ifj. Szendi Lászlót  
4. sz. határozat: a polgármester Pasičák Idát nevezte ki alpolgármesternek 
5. sz. határozat: nem alakít községi tanácsot  
6. sz. határozat: nem alakít további bizottságokat 
7. sz. határozat: meghatározza a polgármester hónapos fizetését  
8. sz. határozat: jóváhagyta a 2/2022-es számú helyi adókról és illetékekről szóló Általános kötelező  
                            rendelet javaslatát 
9. sz. határozat: jóváhagyta az aláírási mintát a bankokkal való érintkezésre 

 

A képviselőtestületi ülés 2022. december  13.-án: 
Megtárgyalta és tudomásul vette:  
1. az előző ülés határozatainak teljesítéséről szóló jelentést 
2. a 2/2022-es számú helyi adókról és illetékekről szóló Általános kötelező rendeletet  
3. a költségvetés végrehajtásának ellenőrzéséről szóló jelentést 2022. szeptember 30.-ig 
4. a hulladékszemét utáni illeték beszedésének ellenőrzéséről szóló jelentést 2022. november 30.-ig 

és a korábbi évek hátralékainak behajtását  
5. a Télapóest kiértékelését, amely  2022. december 6.-án volt megtartva 

 

Jóváhagyta: 
a 11-es sz. határozatot, amely jóváhagyta a 2/2022-es számú helyi adókról és illetékekről szóló  
                                        Általános kötelező rendeletet 
a 14-es sz. határozatot, amely jóváhagyta a községi ellenőr tevékenységének tervezetét a 2023-as év  
                                         első félévére 
a 16-os sz. határozatot, amely jóváhagyta az Új év üdvözlésének szervezését a Páston 
a 17-es sz. határozatot, amely jóváhagyta a község 2023-as évre szóló társadalmi - kultúrális  
                                        tevékenységi tervezetét        

 

 
 



H i r d e t é s e k 
 
 

 Képviselőtestületi ülések – a helyi önkormányzat  2023. február 21.-én és március 

21.-én kedden 17.00 órai kezdettel tervezi a következő üléseit a községi hivatal üléstermében.  
 

 A hulladékszemét elszállítása a 2023-as évben:   
január 12.-én és 26.-án, február 9.-én és 23.-án, március 9.-én és 23.-án, 
április 6.-án és 20.-án, május 4.-én és 18.-án, június  1.-én, 15.-én és 29.-én,  
július 13.-án és 27.-én, augusztus 10.-én és 24.-én, szeptember 7.-én és 21.-én,   
október 5.-én és 19.-én, november 2.-án, 16.-án és 30.-án, december 14.-én és 28.-án. 

 

 A válogatott szemét elszállítása a 2023-as évben:  
a vegyes műanyagot és a műanyagüvegeket : január 11.-én, február 10.-én, március 13.-án, 
április 13.-án, május 12.-én, június 12.-én, július 11.-én, augusztus 17.-én,  
szeptember 8.-án, október 9.-én, november 8.-án és december 8.-án. 

     a papírt és a tetrapak dobozokat: január 31.-én, április 19.-én, június 22.-én,  
     augusztus 25.-én és október 24.-én.  
     az elektromos  hulladékot, fémdobozokat: február 15.-én és szeptember 11.-én  

     étkezési olajokat és zsírokat: január 5.-én, március 7.-én, május 4.-én, július 3.-án,  
                                                      augusztus 31.-én és október 27.-én 
     /a kijelölt gyűjtőhelyről, amely az autóbusz és a traktor parkolójában található/  

     a veszélyes hulladékot: január 9.-én és július 6.-án      /a községi hivatal elől/ 

     az üvegeket:  január  17.-én, március 17.-én, május 18.-án, július 17.-én,  
     szeptember 14.-én és november 14.-én fogják  elszállítani községünkből.  
 

 
 

 

 Erdőbirtokossági vezetőségi gyűlések - a legközelebbi erdőbirtokossági 

vezetőségi gyűlések 2023. február 6.-án  és március 6.-án 18.00 órai kezdettel lesznek  
megtartva a községi hivatal üléstermében.   
 

 Értesítés az adófizetőknek - ingatlanadóbevallást csak azok az adóalanyok 

kötelesek beadni 2023. január 31.-ig, akiknek az adókivetési alapjuk változott /ingatlant 
szereztek be vagy adtak el, változás történt a tulajdoni vagy használati területük nagyságánál, pl. 
házukhoz hozzá építettek /akár engedély nélkül is/. 
Kutyaadó bevallást minden kutyatulajdonos vagy kutyatartó köteles tenni kutyájának 
beszerzésétől kezdve 30 napon belül év közben, más esetben 2023. január 31.-ig /6 hónaposnál 
fiatalabb kutya esetében is!/ 
Kutyadó azonban csak 6 hónaposnál idősebb kutyák után fizetendő, kivétel nélkül.  
A község kutyatartásról szóló rendelete szerint minden kutyatulajdonosnak vagy kutyatartónak 
kutyáját a községi nyilvántartásba is be kell jelentenie, ahol bejegyzési bilétát kap, amelyet köteles 
a kutya nyakába akasztani.  
A kutyatartás megszűnését szintén 30 napon belül be kell jelenteni és le kell adni a kutya bilétáját 
is. Ezen kötelességek megszegéséért a község a rendelet értelmében bírságot szabhat ki.  

A fizetési határidő az ingatlanadók, a települési hulladékszemétadók valamint a 
kutyaadók befizetésére 2023. május 31.-e ! ! !  
Figyelmeztetjük azon adóalanyokat, akiknek tartozásaik vannak a községgel szemben,  
hogy azt minél hamarább törlesszék, ellenkező esetben ezen tartozásokat behajtjuk,  
s így újabb kiadásokkal kell számolniuk, mint pl. a behajtási illeték és a késedelmi kamatok!  
 

 
 
 
 
 



 A helyi adókról és illetékekről szóló 2/2022-es számú Általános 
kötelező rendelet 

 

A helyi képviselőtestület 2022. december 13.-án jóváhagyta a 11-es számú határozatot, azaz a 
2/2022-es számú Általános kötelező rendeletet a 2023-as évre, amely a helyi adókról és illetékekről 
szól és 2023. január 1.-ei hatállyal lép életbe. 
          A kiszabott helyi adók a következők: 

 ingatlanadó – a 2022-es évi szinten maradt      /az ingatlanadó tarifák nem emelkedtek/ 

 kutyaadó –  10,00 €/év – a 2022 –es évi szinten maradt    /a kutyaadó nem emelkedett/  

 hulladékszemétért kiszabott illeték a jóváhagyott Általános kötelező rendelet értelmében  

2023. január 1.-i hatállyal a következőképpen emelkedett:   
 

a. fizikai személyeknek 23,00 € / személy/év / az adókivetés tarifája 0,0630137 x 365 nap/ 

b. vállalkozóknak és magántermelő földműveseknek  60,00 €/év   

az adókivetés tarifája 0,1643836 x 365 nap/   
c. azon fizikai személyeknek, akik a község belterületén ingatlannal /ház, telek, kert, stb./ 

rendelkeznek, habár állandó lakhelyük nem községünkben van  23,00 €/év 

 
Kőrös község 2023. január 1.-től új módszert vezet be a hulladékszemétgyűjtésre községünkben,  
a szeméttároló edényeket a FÚRA cég logójával ellátott matricákkal fogjuk megjelölni a családi 
házban lakók számának megfelelően: 
-  ha a családi házban  1 - 4 fő a lakosok száma, akkor 1 drb 120 l-es szeméttároló edény elszállítására 

egy darab matrica lesz kiadva 
- ha a családi házban  5 - 8 fő a lakosok száma, akkor 2 drb 120 l-es vagy 1 drb 240 l-es szeméttároló 

edény elszállítására két darab matrica lesz kiadva. 
A FÚRA cég logójával ellátott matricákat a 2023-as évre az állandó lakhelyre bejelentett lakosok 
számának megfelelően megelőlegezve kap minden családi ház ! 
A 2023-as év első szemétszállításának időpontja előtt, azaz január 12.-e előtt fogja a helyi 
önkormányzat  széthordani minden háztartásba a matricákat a települési hulladékgyűjtési 

ütemtervvel és a válogatott szemétgyűjtésre szolgáló színes zsákokkal együtt.   
A FÚRA cég logójával ellátott matricákat az átvétel után kérjük ragasszák rá a kukaedény elejére 
vagy oldalára /nem a tetejére/! 

Csak a megjelölt kukaedények lesznek elszállítva a 2023-as évben !!! 
Községünk 2023-ban 225 drb szeméttároló edény elszállításáról 175 drb szeméttároló edény 
elszállítására szeretné csökkenteni.   
 
Azon lakosok részére, akiknek a 2023-as évre további még egy szeméttároló edény elszállítására lesz 
szükségük a matricával megjelöltön kívül, lehetőségük lesz egy következő matrica megvásárlására.   

Az igényelt matricával ellátott szeméttároló edény elszállításának díja egy évre 52 € lesz. 
Lehetőség lesz továbbá a FÚRA cég logójával ellátott zsákok megvásárlására is, azon háztartások 
részére, akiknek nincs szükségük még egy egész éves kukaedényre, csak szükség szerint bizonyos 
időszakban az év folyamán fogják igényelni a többlet szemételszállítást.   
1 FÚRA cég logójával ellátott zsák ára 2 € lesz.   
 
 

 A 2022-es évben zajlott önkormányzati választások és az 
önkormányzati régiók testületébe tartott választások 
eredményeinek közzététele  
 

 

2022. október  29.-én  szombaton önkormányzati választások és választások az önkormányzati 
régiók testületébe zajlottak községünkben. 
Községünk polgármestere és 5 képviselő volt megválasztva a helyi képviselőtestületbe, 



valamint az önkormányzati régió elnöke volt megválasztva és az önkormányzati régió testületébe 
választottunk képviselőket. 
Az önkormányzati választásokba 395 választópolgárból 197 választópolgár élt szavazati jogával és 
vett részt a választásokon.  
Polgármesternek Lipták András lett megválasztva 197 szavazattal. 
Községünkben a helyi képviselőtestület 5 képviselőből áll: 
Pasičák Ida  177 szavazatot szerzett , Parditka Beatát 166 választópolgár választotta,  
Barkai Jaroslav 157 szavazatot kapott, Hamelli János  153 szavazattal és ifj. Szendi László 136 
szavazattal bekerültek a képviselőtestületbe.  
A képviselőválasztásnál 10 érvénytelen szavazat volt. 
A helyi önkormányzati választásokon községünkben a részvételi arány 49,87 % - os volt. 
A újból megválasztott polgármester, az újból megválasztott képviselők köszönetüket fejezik ki 
a választópolgároknak a szavazatokért és a támogatásukért az elkövetkező választási időszakra ! 
A helyi önkormányzat az elkövetkező választási időszakban is minden tőle telhetőt megtesz 
a község további fejlődéséért ! 
 
 

Az önkormányzati régiók testületébe 395 választópolgárból 172 választópolgár élt szavazati jogával 
és vett részt a választásokon.  
A kassai önkormányzati régió elnökének Ing. Rastislav Trnka volt megválasztva, aki községünk 
választópolgáraitól 123 szavazatot kapott.  
A kassai önkormányzati régió testületébe a következő képviselőjelöltek kerültek be és községük 
választópolgárai a következőképpen szavaztak rájuk: 
Nagy György  129 szavazatot,  Domik Michal 77 szavazatot , Beke Beáta 66 szavazatot  
és Burdiga Pavol 33 szavazatot kapott községünkben. 

Az önkormányzati régiók testületébe zajlott választásokon községünkben a részvételi arány  
43,54 % - os volt. 
 

 A község 2023-as évi társadalmi - kultúrális tevékenységének 
tervezete  

 

2023. január 1.-én –  Új évi köszöntői ünnepség tüzijátékkal 
2023. január 20.-án – Ünnepélyes képviselőtestületi ülés 
2023. március 19.-én –  Koszorúzás az emlékoszlopnál 
2023. április 22.-én – Községszépítési brigádmunka 
2023. május 5.-én vagy 6.-án – Tábortűz 2023 
2023. június 3.-án –  Gyermeknap 
2023. szeptember 2.- án – Túra a Pelsőci fennsíkra 
2023. október 14.- én – Nyugdíjasnap 
2023. december 9.- én – Télapóest 

 

 

 

 

 
A helyi önkormányzat  2022. december 6.-án kedden 

15.30 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 ! 
 

 
    

 



TÁRSADALMI – KULTÚRÁLIS OLDAL 
   

 J U B I L Á N S O K      

 

A z    ü n n e p e l t e k n e k  :   
 

D r e n k o    Bálintnak,   
D ó k u s     Erzsébetnek, id. S i m o n    Zoltánnak,  

S z e n d i     Istvánnak    és    M e z e i     Zsuzsannának     
 

jubileumi születésnapjuk alkalmából 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 
 

Kőrös község legifjabb lakosai: 

 B e n ö    Timon      Benö Janának és Lorántnak  gratulálunk,  

B e n ő     Melanie     Parditka Nikolának és  Benő Dávidnak  gratulálunk,  

sok örömet és boldogságot kívánunk a felnevelésükhöz! 

 
   

E L T Á V O Z T A K     K Ö Z Ü L Ü N K   
 

 özv. Hajdú  Lászlóné, szül. Szendi Zsuzsanna 
Vikor János 

 

Az elhunytak hozzátartozóinak  mély részvétünket fejezzük ki ! 
 

 

 
 
 

 

 
A helyi önkormányzat  

Új évi  
köszöntői ünnepséget 

szervez  
a Páston felállított karácsonyfánál,  
amelyre mindenkit szeretettel vár.  

A tüzijáték éjfélkor kezdődik.  
 
 

 

 
 



 

Ha megérint a szent karácsony, 

  És helyet kér a tűlevél, 
  Tegyünk fát a legszebb szobánkba, 
    Ragyogjon rajta gyertyafény! 
Hogy fényénél átölelhesse 
  Mindenki azt, akit szeret, 
Együtt mondhasson el a család 
   Egy szép karácsonyi éneket. 
 

 

Ha megérint a szent karácsony, 
  Tápláljon a várt remény, 
    E megváltott földi világban 
      Árnyékmentes lesz majd a fény! 
Ahol élhetünk békességben, 
    Barátsággal fogunk kezet 
      És mindez jelentsen számunkra 
           Boldog karácsonyi ünnepet!  

 

 
 
 

ÁLDOTT, BÉKÉS, BOLDOG ÜNNEPEKET KÍVÁN  
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT! 

 

 

 

 
 
 

   

   
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ÖRÖMÖKBEN, 
SIKEREKBEN GAZDAG ÚJ 

ÉVET, EGÉSZSÉGET, 
BÉKESSÉGET  ÉS 

MEGÉRTÉST KÍVÁN 
A HELYI ÖNKORMÁNYZAT! 
 

2023 


