8. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

A 2008. március 9-én tartandó országos népszavazással kapcsolatos ügyintézés esetében minden nap állunk a
tisztelt lakosság rendelkezésére!
A Szervezeti és Működési Szabályzat teljes terjedelmében olvasható ügyfélfogadási időben a Polgármesteri Hivatal
információs szolgálatánál, városunk honlapján (www.biharkeresztes.hu), valamint a Városi Könyvtárban.
A szélesebb körű tájékoztatás és a nyilvánosság biztosítása érdekében 2008. március 1. napjától a képviselő-testület
üléseire szóló meghívókat – amelyben az ülés napirendjei olvashatók - megtekinthetik a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, a helyi kábeltelevízió képújságjában és Biharkeresztes Város honlapján.
A napirendi pontokhoz tartozó előterjesztéseket – a zárt ülés kivételével – a Városi Könyvtárban tudják elolvasni.
A nyilvános üléseken bárki részt vehet.
A képviselő-testület üléseiről jegyzőkönyv készül, melyből a nyilvános ülés jegyzőkönyvének egy példánya a Városi
Könyvtárban olvasható.
Árgyelán Andrea
jegyző

NÉPSZAVAZÁS 2008. MÁRCIUS 9.
Tisztelt Választópolgár!
2008. március 9-én ügydöntő országos népszavazásra kerül sor a következő kérdésekben:
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a fekvőbeteg-gyógyintézeti ellátásért a jelen kérdésben megtartott népszavazást követő év
január 1-jétől ne kelljen kórházi napidíjat fizetni?”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy a háziorvosi ellátásért, fogászati ellátásért és a járóbeteg-szakellátásért a jelen kérdésben
megtartott népszavazást követő év január 1-jétől ne kelljen vizitdíjat fizetni?”
„Egyetért-e Ön azzal, hogy az államilag támogatott felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóknak ne kelljen képzési
hozzájárulást fizetniük?”
Értesítő
2008. február 22-ig névre szóló „Értesítő”-ben kap tájékoztatást a névjegyzékbe vételéről. Ha nem kap „Értesítőt”,
személyesen a Helyi Választási Irodában az okmányirodai ügyintézőknél, vagy telefonon az 54/430-002/126-os telefonszámon érdeklődhet annak okáról.

Ha a névjegyzékből kimaradt, minél előbb kezdeményezze a névjegyzékbe vételét, mert a szavazás napján erre már nem lesz lehetősége!
A szavazás helye
Az „Értesítő”-ben tájékoztatjuk annak a szavazóhelyiségnek a címéről, ahol leadhatja szavazatát. Ha a szavazás napján Ön külföldön tartózkodik, a Magyar Köztársaság nagykövetségén vagy főkonzulátusán szavazhat. Ennek érdekében a külképviseleti névjegyzékbe vételét 2008. február 22-ig kérheti személyesen, vagy meghatalmazottja útján a
Helyi Választási Iroda vezetőjétől az okmányirodai ügyintézőknél, vagy ajánlott levélben is benyújthatja kérelmét
úgy, hogy az 2008. február 22-ig megérkezzen a Helyi Választási Irodába.
A kérelem benyújtásával nem kell megvárnia az „Értesítő” kézbesítését! A nyomtatvány mintáját az internetről
(www.valasztas.hu), vagy honlapunkról is letöltheti, továbbá ott tájékozódhat arról is, hogy mely országok mely településein van lehetőség a szavazásra.
Ha a szavazás napján Ön Magyarországon, de nem a lakóhelyén tartózkodik, igazolással szavazhat.
Igazolást személyesen vagy meghatalmazottja útján 2008. március 7-ig kérhet a Helyi Választási Iroda vezetőjétől az
okmányirodai ügyintézőknél. Ajánlott levélben úgy kérhet igazolást, hogy a kérelem 2008. március 4-ig megérkezzen
a lakóhelye szerinti Helyi Választási Irodába. A nyomtatvány mintáját az internetről (www.valasztas.hu) vagy honlapunkról is letöltheti.
Igazolással szavazni kizárólag csak a településen erre kijelölt szavazókörben van lehetősége!
A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

