3. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

SZOCIÁLIS FELADATELLÁTÁS
Biharkeresztes Város Polgármesteri Hivatalának belső átszervezése miatt a szociális ügyek intézése 2008. év január
hó 01. napjától területi elv szerinti elrendezéssel került
kivitelezésre.
A belső struktúra megváltozásával az ügyfelek zökkenőmentes kiszolgálása érdekében így, egy – egy család valamennyi szociális területet érintő ügyének intézése egy ügyintézőhöz került, ami kezdetben az ügyintézőkre is hatalmas
terhet jelentett, de az ügyfelek számára véleményünk szerint
kedvezőbb feltéteket teremtetett.
2008. év március hó 01. napjától a szociális- és a gyámhivatali ügyek intézése a korszerűbb, az egységes szakmai elvárásoknak való további megfeleltetése érdekében egységes
irányítás alá a Szociális Iroda és Gyámhivatalhoz került.
Az ügyfelek méltó körülmények közötti meghallgatása,
személyes jogaiknak messzemenő tiszteletben tartása érdekében tovább javultak a tárgyi és személyi feltételek. Jelenleg szép környezetben, megfelelően felkészült szakemberek
közreműködésével történik a város, és a Biharkeresztes
székhelyű Ártánd- Bedő – Bojt – Told települések alkotta
Körjegyzőség lakosainak szociális ügyeit érintő ügyintézése.

szakemberek, akik nem csak a gyógyító munkában vesznek
részt, de fontos feladatuknak tekintik a felvilágosító munkát
a prevenciót.
Az ügyeleti ellátást az Orvosi Ügyelet Kht. látja el. A kezdeti problémák megoldódni látszanak, az ellátás egyre inkább zökkenőmentes.
Az ősz folyamán sor került az egészségházban a festési
mázolási munkálatok elvégzésére.
A kismamák és gyermekeik biztonsága érdekében, az udvarán folyamatban van egy gépkocsi parkoló kialakítása.
Betöltésre került az üres védőnői állás, a védőnői feladatokat három szakképzett védőnő látja el. Fontos feladataiknak
tekintik a betegségek megelőzését, több szűrővizsgálatot is
szerveztek, munkájuk eredményét mutatja, hogy a közösségi busz igénybevételével sokan Debrecenben vettek részt
emlőszűrésen.
Közművelődési feladatok ellátása
Az összevont közművelődési intézmény a Városi Művelődési Ház és Könyvtár a hozzáfűzött reményeket beváltotta,
a szakembergárda egyesítése után a feladatellátás hatékonyabbá, szakszerűbbé vált.
Az intézmény kezelésében működik a városi sportcsarnok,
melynek kritikán aluli világítása korszerűsítésre került. A
létesítményt örömünkre egyre több sportolni vágyó veszi
igénybe, ezért is tervezzük felújítását, korszerűsítését.
Közoktatási feladatok ellátása

ADATOK AZ EGYÉNI VÁLLALKOZÁSOK SZÁMÁNAK
ALAKULÁSÁRÓL
Biharkeresztesi székhellyel rendelkező egyéni vállalkozók
száma: 160

Egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatos eljárás
2008.
ügytípus
2006. 2007. 09.14.ig
Engedélyezés
24
18
36
Hatósági bizonyítvány ki0
0
4
adása
Csere
2
1
45
Megszűnés, megszüntetés
32
27
30
Adatmódosítás
31
32
145
összesen
89
78
260

A közoktatási feladatok mind a Szivárvány Óvoda, mind a
Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat esetében társulásban történik. Önkormányzatunk
folyamatosan
gondoskodik
a
kötelező
taneszközjegyzékben szereplő felszerelések beszerzéséről.
Megtörtént a Hősök terén lévő épület festése, mázolása,
vizesblokkjainak felújítása. A Széchenyi utcai épületben
számítástechnikai szaktanterem került kialakításra, tervezzük a nehezen tisztántartható elavult padlóburkolat felújítását. Ennek fedezete pályázati forrásból rendelkezésünkre áll.
A Szivárvány Óvodában az Óvodás Gyermekekért Alapítvánnyal együttműködve került megvalósításra minden foglalkoztatóban a parketták csiszolása lakkozása.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a nonprofit szervezetek támogatására belső pályázat
útján a következő összegeket biztosította

Működési engedéllyel kapcsolatos eljárás

ügytípus
Működési engedélyes ügy

2007.
27

2008. 09.14.-ig
36

Egészségügyi feladatok ellátása
A kötelező alapfeladatot önkormányzatunk vállalkozó háziorvosokkal láttatja el. Orvosaink nagy gyakorlattal rendelkező, a családokat jól ismerő, településünkön megbecsült

1. A képviselő-testület a támogatási keretből 160 E Ft-ot
elkülönített, melyből 60 E Ft-ot a Virágos Kert Rendezett
Udvar akció díjazására használt fel. 100 E Ft-ot a Piruett
Tánc Stúdió részére a város rendezvényein való szereplés
költségeinek fedezetére biztosított.
2. 1.800.000 Ft-ot a 11/2007. (II. 7.) BVKt rendelet alapján pályázatot benyújtó szervezetek támogatására az alábbiak szerint biztosította:
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