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PETRIKERESZTÚR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK FOLYÓÍRATA – MEGJELENIK HAVONTA
Tájékozató a kutyák chippel való ellátásáról
Az új állatvédelmi jogszabályváltozás során 2013.
január 1-től kötelezővé vált a kutyák chippel való
ellátása. Ez a rizsszemnyi szerkezet segít a kutyák
azonosításában, az elkóborolt, elveszett állatok
mielőbbi hazajuttatásában. A jogszabály betartása
falunkban élőkre is vonatkozik. 4 hónapnál idősebb
kutyáknál kötelező a mikrochippel való ellátás.
Településünkön február hónapban szervezett
módon lesz lehetőség a kutyák chippeltetésére az
eb oltáshoz hasonló módon. Ennek ára 4500,-Ft
kutyánként. A chippeltetés időpontjáról tájékoztatni
fogjuk Önöket, a kutyák kiskönyvét vinni kell
magukkal.
A beavatkozást nem feltétlen szükséges a körzeti
állatorvos által végeztetni itt Petrikeresztúron,
máshol is meg lehet oldani, de mindenképpen
kötelező.
Újból a szemétszállításról
Az elmúlt időszakban több ízben is tájékoztattuk
Önöket a helyi hulladékkezelés folyamatos
átalakításáról, a 2013-as fizetendő díjakról. Többen
részt vettek a lakossági fórumon, akik nem csak
erről a témáról, de a bennünket körülvevő
változásokról, a település anyagi helyzetéről,
jövőbeni lehetőségeiről is kaphattak tájékoztatást.
A szemétszállítással kapcsolatos legfontosabb
változás, hogy mint minden más településen, itt is a
lakosok fizetik 2013-.január 1-től a lakossági
szemétszállítás költségeit. A szolgáltató ezentúl
közvetlen Önöknek, negyedévente számlázza ki a
szolgáltatás díját. A szemétszállítás a kötelező
közszolgáltatások közé tartozik, ami azt jelenti, hogy
sajnos azoknak is fizetni kell, akiknek nincs, illetve
nagyon kevés a kihelyezett szemétmennyisége.
2013. január 1-től a kötelező szolgáltatások
díjhátralékának behajtása a Nemzeti Adó és
Vámhivatal feladatkörébe került át.
A megállapított szolgáltatási díj tartalmazza a
hulladék lerakóban alkalmazandó lerakási díj
összegét (66 %-ot emelkedett az elmúlt évhez
képest), a szállítási költséget, a használati díjat. E
tételeken felül még várhatóan az Energetikai Hivatal
felé kell regisztrációs díjat fizetni, ezt az
önkormányzat
felvállalja.
Továbbá
az
önkormányzatot terheli a szelektív szállítás költsége,
illetve az évente meghirdetett lomtalanítás költsége.
Ennek megfelelően a lakosság által fizetendő díj
alkalmanként hozzávetőlegesen:
120 l gyűjtőedény esetén: bruttó 590,-Ft,
240 l gyűjtőedény esetén: bruttó 1008,-Ft.
A szolgáltatóval való megállapodás értelmében
kedvezmény biztosítására kerül sor az egyedülálló

65 éven felüliek részére, (hisz az általuk kirakott
hulladékmennyiség bizonyosan kevesebb, mint egy
családé), nekik alkalmanként 480,-Ft a fizetendő díj.
Célszerű lenne számukra, ha kisebb méretű, 50
vagy 60 l-es hulladéktároló edényt tudnának
beszerezni.
A negyedéves számlán külön sorban fog szerepelni
a kukaürítés költsége (333,-Ft/alkalom), ill. a
lerakóhely
használati
díja
közvetített
szolgáltatásként, amely háztartásokra van leosztva,
ezért is lehet, hogy a kerekítés miatt pár forinttal
eltérnek negyedévente az egy alkalomra leosztott
költségek (a számla egyes tételei nem eseti, hanem
havi költségek).
Egyben tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az
önkormányzat tulajdonában lévő 120 literes
szeméttároló edényeket ingyenes használatra
adjuk, azoknak a családoknak, akik még nem
rendelkeznek gyűjtőedénnyel. Amennyiben több
igény jelentkezik, mint amennyi önkormányzati
edény
van,
be
fogjuk
kérni
a
családi
jövedelemviszonyokat bemutató dokumentumokat,
és ez alapján rangsoroljuk az igényeket. Február 15ig jelezhetik igényüket fogadóórán ill. bármelyik
képviselőnél.
A hulladékgazdálkodással kapcsolatos átalakítás
sok feladatot, kihívást jelent, nemcsak az
önkormányzat, de a lakosság számára is, emellett
minden résztvevő pénztárcáját is érinti. Kérjük,
kérdéseikkel, kéréseikkel, javaslataikkal segítsék
munkánkat!
Önkormányzat nevében: Gérczei Mónika
Tájékoztató – művelődési ház padlózatának
felújítása
2013. február 4-től kezdődően, várhatón 2 hét
időtartamra a művelődési ház és könyvtár is bezár.
Ennek oka, hogy saját megvalósításban a
nagyterem és egyéb helyiségek parkettájának
csiszolását, átfestését fogjuk végezni. A fogadóórák
folytonosságát (polgármesteri ill. járási) a felújítás
nem érinti. Az újbóli nyitásról értesítjük a község
lakosságát. Megértésüket köszönjük!
Közlemény:
A Zala Megyei Kormányhivatal Földművelésügyi
Osztálya közleményben értesíti az érintetteket, hogy
a Gazdálkodók Mezőgazdasági Szövetkezete
(8948. Nova, Kossuth út 8.) vonatkozásában
kiadatlan részarány-tulajdonnal rendelkezők a
közlemény megjelenésétől számított hat hónapon
belül kérelmet nyújthatnak be a hivatalhoz a
földrészlet kiadásra vagy kártalanításra.

Idegen nyelvi képzés
A TÁMOP 2.1.2 projekt támogatásával 90 órás
nyelvi képzésre van lehetőség angol, német
nyelvekből – elsősorban felnőttek részére - 4500,- Ft
részvételi díjért különböző szinteken. Helyi
megvalósításhoz 10-12 fő kell egy nyelv egy
szintjén, vagy kevesebb érdeklődő esetén a
nagylengyeli
csoporthoz
lehet
csatlakozni.
Jelentkezni február 4-ig lehet Vörös Andreánál.
2013. évi programok
Január 15-én a képviselő testület a helyi civil
szervezetekkel egyeztette az idei nagyobb volumenű
programokat: Ezt követően a térség polgármestereivel
is megtörtént az egyeztetés abból a célból, hogy ne
essenek
egybe
hasonló
jellegű
közösségi
rendezvények a térség településein. A most közzé tett
időpontok
esetlegesen
változhatnak,
azokról
tájékoztatni fogjuk önöket.
Február 2. Farsangi műsor és bál
Az idei farsangi műsor fergeteges szórakozást ígér
mindazoknak, akik egy röpke órára félre tudják tenni a
hétköznapok gondjait, és egy közösségi esten
szívesen vesznek részt. A műsorban szereplő
gyerekek, szülők, felnőttek szeretettel várják a többi
lurkót, és természetesen a nagyokat is, legyenek aktív
részesei ennek az estének. A bál szervezését a
polgárőr egyesület tagjai vállalták fel.
Április 6. Idősek napja
A böjti idők után, húsvét ünnepét követően kerül sor
idén az idősek napi ünnepségre. Az önkormányzat a
vöröskeresztesekkel együtt szervezi az ünnepet.
Május 5-én, vasárnap délután lesz idei anyáknapi
ünnepségünk.
Május 9-10. Keresztúr Nevű Települések Zalai
Diáktalálkozója
A két napos rendezvény első napjának délutánját itt
töltik a versenyre nevezett gyerekek. Nálunk kezdődik
a verseny, egy kis kirándulást követően este már
utaznak a csapatok és kísérők Murakeresztúrra, ahol
folytatódnak a programok.
Május
12-én
vasárnap,
a
hagyományoknak
megfelelően a hegyi keresztnél lesz búcsúi szentmise.
Június 29-én, szombaton tartjuk a sport- és falunapot.
Falunkban újszerű programot tervezünk megvalósítani
az önkormányzat, a sportegyesület és a többi civil
szervezet
közreműködésével,
paraszt
olimpiát
szervezünk, melyre várjuk a bátor jelentkezőket!
Augusztus 9-10-én Murakeresztúron lesz a 14.
Keresztúri Találkozó. A nyitórendezvényre pénteken
délelőtt kerül sor, a záró ünnepség pedig szombaton
este lesz.
Szeptember 15. A falu búcsúja Szent Kereszt
Felmagasztalása ünnephez kapcsolódóan.
Az idei szüreti program kibővül a térségben évek óta
sikerrel zajló gesztenyefesztivállal, melynek idén
településünk ad otthont. Ennek várható időpontja:
október 5 vagy 12.
Egyelőre a mikulás még a tavalyi fáradalmait pihenni
ki, de remélhetőleg előbb-utóbb sikerül utolérni, és
egyeztetni vele, hogy idén is látogassa meg a
keresztúri gyerekeket. Szeretnénk, ha december 5-én
este jönne el idén hozzánk.
A karácsonyi műsor tervezett időpontja advent utolsó
vasárnapja, december 22-e.

Kedves
Keresztúriak!
Az
önkormányzat
képviselőtestülete a civil szervezetekkel, a
műsorokban szereplő gyerekekkel és felnőttekkel
együtt törekszik a hagyományos programok minél
színvonalasabb megtartásáért, a közösségi élet
fenntartásáért, fejlődéséért. Legyenek Önök is
nyitottak a falu élete iránt!

Felhívás és kedves invitáló levél!
Ebben az évben a farsangi időszak nagyon rövid,
hisz húshagyó kedd már február 12‐én lesz.
A település hagyományait fenntartva idén is
megrendeztetik a farsangi mulatság, melynek
időpontja február 2. szombat, 17.30 óra.
Az idei farsangi műsorra „Hullócsillag születik”
versenyt hirdetünk, melyhez várjuk a bátor
jelentkezőket!
A települési „tehetségkutató” versenyre
mindennemű kulturális produkcióval lehet
nevezni, mely a jó ízlést nem zavarja, de a farsangi
hangulatot biztosítja: ének, tánc, vers és
mesemondás, színjátszás, bűvészmutatvány mind‐
mind tarkíthatja a színes műsort. Várjuk egyéni és
csoportos (baráti társaságok) jelentkezését korra,
nemre való tekintet nélkül. Továbbá várjuk a
jelmezes felvonulókat, szintén a legkisebbektől a
legidősebbekig, hisz műsorunkat ők is
gazdagíthatják.
A különböző produkciókat „szigorú” zsűri értékeli
és jutalmazza.
Várjuk a bátor jelentkezőket a tehetségkutató
versenyen való részvételre, a kevésbé bátrakat
pedig nézőként invitáljuk!
Minden kedves vendégünknek farsangi fánkot,
forralt bort és természetesen sok nevetést,
kacagást kínálunk!
Az est folyamán lesz zsákbamacska és tombola,
a farsangi bálban zenél a Negro együttes (Császár
Mikiék).
A farsangi program szervezését a helyi gyerekek
(szüleik) és a polgárőr szervezet tagjai közösen
végzik, így a rendezvény bevételét
gyermekprogramokra és a polgárőrség
munkájának támogatására fordítjuk.
Szívesen fogadunk zsákbamacska és tombola‐
felajánlásokat!
2013. február 25-én, pénteken 19.00 órakor lesz a
polgárőrség soron következő ülése.
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