12. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

A piaci helypénz összege 2008. február 15. napjától az alábbiak szerint alakul:
1. Asztalon történő árusítás esetében:
100,- Ft/fm/nap 1 340,- Ft/fm/hó

2. Földön történő árusítás esetében:
100 Ft/m2/nap 560,- Ft/m2/hó

3. Sátor használata esetén:
100 Ft/m2/nap 560,- Ft/m2/hó

Az önkormányzati intézmények helyiségei alkalmi használatának díjtételeit 2008. február 15. napjától
az alábbiak szerint kerültek megállapításra:
I. Nem kereskedelmi célú igénybevé- nyek, valamint a Szivárvány Óvoda 4./ A Városi Művelődési Ház egyéb
tel esetén:
termeinek használati díja:
termeinek, helyiségeinek használati
1./ Sportcsarnok használati díja:
a)egy nap időtartamra: 5 250.- Ft.
díja:
a) esküvők, egyéb rendezvények:
b)délelőtt vagy délután időtartamra:
a)
átjáró: 2 625.- Ft./félnap
5./ Mozi termeinek használati díja:
31 500.- Ft./alkalom
3 150- Ft.
b) önkormányzati intézmények:
c) egy óra időtartamra: 2 100- Ft.a)
alkalmanként: 10 500.- Ft.
3./ A Városi Művelődési Ház nagyb)
egy óra időtartamra: 2 625.- Ft.
10 500.- Ft./alkalom
c) egy óra időtartamra: 2 100.- Ft.
termének használati díja:
II. Kereskedelmi célú igénybevétel
2./ A Bocskai István Általános Iskola
a)
egy nap időtartamra: 10 500.- Ft.
esetén a díj összege az I. részben
és Egységes Pedagógiai Szakszolgáb)
egy óra időtartamra: 2 100.- Ft.
megállapított díjak kétszerese.
lat, Egyesített Szociális IntézméA Képviselő-testület 2008. február
15.-i hatálybalépéssel módosította az
állattartási rendeletét is, amely
módosítás a kutyatartókat érinti.
Többlakásos épület lakásaiban az
ebtartó lakása alatt és fölött közvetlenül lévő (vagyis födémszomszéd)
lakások, illetőleg a közös falakkal
határolt lakások lakóinak a hozzájárulásával egy darab, nem veszélyes
eb, termetétől és fajtájától függetlenül tartható, illetőleg a többlakásos

épülethez tartozó közös telken egy
őrző-védő feladatokat ellátó eb tartható a lakók több mint felének hozzájárulásával. Ebet többlakásos épület közös helyiségében tartani tilos!
A talajterhelési díjról szóló rendelet
hatálya is változott, amely kiterjed
Biharkeresztes Város közigazgatási
területén minden természetes személyre, jogi személyre, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetre
(a
továbbiakban:
kibocsátó),

aki/amely talajterhelési díj fizetésére
kötelezett. A talajterhelési díjfizetési
kötelezettség azt a kibocsátót terheli,
aki a műszakilag rendelkezésre álló
közcsatornára nem köt rá és helyi
vízgazdálkodási hatósági, illetve
vízjogi engedélyezés hatálya alá
tartozó szennyvízelhelyezést, ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót is,
alkalmaz.

LEGYEN EGY JÓ MINŐSÉGŰ IVÓVIZET ADÓ KUTUNK!
Településünk közegészségügyi helyzete néhány év alatt jelentősen javult.
Az elkerülő út jelenlegi forgalmát
látva szinte elképzelhetetlen, hogy
milyen mértékű levegőszennyezés és
balesetveszélyes helyzet alakult volna ki, ha a forgalom a városon keresztül történne.
A közművesítést követő szennyvízkezelés a mosó, öblítő és tisztálkodási szerek beláthatatlan következményekkel járó talajkárosító hatását
szünteti meg.
Az egyre növekvő nem biológiai
hulladék kezelését a szemétgyűjtés,
szállítás jelenlegi formája megoldja.
Ivóvizünk minőségét többen, több
alkalommal kifogásolták. A bemutatott minták megerősítették a pana-

szok jogosságát. Az ok az elavult
vízvezeték-hálózatban keresendő.
Önkormányzatunk jelenlegi anyagi
helyzete a rendszer cseréjét a közeljövőben nem teszi lehetővé.
Településünk néhány lakója úgy
gondolja, hogy lakossági összefogással, fúratnunk kell egy jó minőségű
ivóvizet adó kutat.
A levegő tisztasága, a talaj védelme
mellett fontosnak tartjuk a kémiai,
biológiai és esztétikai szempontból
kifogástalan ivóvíz biztosítását.
Tudjuk, hogy a szennyvíz, a hulladékszállítás díjának megfizetése
jelentős terhet ró a lakosságra, mégis
úgy gondoljuk, hogy összefogással, a
lakosság anyagi támogatásával előte-

remthető a kút fúratásának pénzügyi
fedezete.
Ha sikerül, elmondhatjuk, hogy városunkban ez az első olyan alkotás,
amit mi keresztesiek, együtt hoztunk
létre
A kezdeményező részéről:
Dr. Békési László

FELHÍVÁS
Kérjük, hogy adója 1 %-át szíveskedjen a biharkeresztesi artézi kút
megvalósítására felajánlani a
Biharkeresztes Városért
Közalapítvány számára

Adószám: 18558247-1-09.
Köszönettel: a szervezők nevében
Barabás Ferenc
polgármester

Dr. Békési László
háziorvos

A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

