9. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

Biharkeresztesen a kijelölt szavazókör:
002-es számú, 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 61. szám.
Amennyiben igazolást kért és kapott, de mégis a lakóhelye szerinti településen kívánja szavazatát leadni, úgy az igazolás leadásával legkésőbb 2008. március 6-án 16.00 óráig kérheti a Helyi Választási Iroda vezetőjétől a névjegyzékbe
való visszavételét.
Ha Ön mozgásában gátolt, írásbeli kérésére – Magyarországon – mozgóurnával szavazhat.
FIGYELEM: Mozgóurna csak írásban kérhető! Mozgóurnát a szavazás napja előtt a Helyi Választási Irodától vagy
a szavazás napján a Szavazatszámláló Bizottságtól lehet kérni. A kérelemnek nincs meghatározott formai követelménye,
de
a
honlapunkon
nyomtatványt
helyeztünk
el
a
gyorsabb
ügyintézés
érdekében.
Felhívom a választópolgárok figyelmét, hogy a 005-ös számú szavazókör szavazóhelyiségének címe megváltozott! A szavazókörhöz tartozó választópolgárok a Városi Művelődési Ház és Könyvtár,
Hősök tere 12. szám alatti épületében szavazhatnak!
A szavazás módja
Szavazni csak személyesen lehet.
A választópolgár a személyazonosságát és a lakcímét a következő, magyar hatóság által kiállított, érvényes igazolványok bemutatásával igazolhatja:
a) a lakcím igazolására is alkalmas, érvényes személyazonosító igazolvánnyal;
b) lakcímigazolvánnyal és
- személyazonosító igazolvánnyal,
- útlevéllel,
- 2001. január 1-jét követően kiállított (kártya formátumú) vezetői engedéllyel.
A népszavazásra kérdésenként külön szavazólap készül. Érvényesen szavazni csak az egyik válaszra lehet, az alatta
elhelyezett körbe tollal írt X vagy + jellel!
Egyéb megjelölés érvényes szavazatként nem vehető figyelembe.
A népszavazás eredményessége
Az ügydöntő országos népszavazás eredményes, ha az adott kérdésre az ország összes választópolgárának több mint
egynegyede azonos választ ad.
A választópolgárok döntése az Országgyűlés számára 3 évig kötelező. Ha a népszavazás eredménytelen, a döntés joga
visszaszáll az Országgyűlésre.
Ha további információra van szüksége…
A népszavazással kapcsolatos tájékoztatásért a Helyi Választási Irodához fordulhat, egyéb információkat a
www.valasztas.hu internetes oldalon találhat meg.
A Helyi Választási Iroda címe: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi utca 57. szám.
Tel.: (54) 430-001; (54) 430-002; (54) 541-003; (54) 541-057; (54) 541-064; (54) 541-065
Fax: (54) 541-052
e-mail: hivatal@biharkeresztes.hu
TÁJÉKOZTATÓ A KÓBOR EBEK BEFOGÁSÁRÓL
Biharkeresztes Város Önkormányzata és a K-9 Mentőkutya Egyesület megállapodást kötött a Biharkeresztesen lévő kóbor
ebek befogásával kapcsolatban, melynek lényege, hogy az Egyesület időszakonként (havonta 2-3 alkalommal) bejárja a
települést, valamint lakossági bejelentés alapján kivonul a megadott helyszínre és befogja azokat a kóbor ebeket, melyeknek
véleményük és előzetes tájékozódásuk szerint nincs gazdája. Ezek a befogott ebek Berettyóújfaluban kerülnek elhelyezésre
az Egyesület tagjainál. Amennyiben az eb gazdája jelentkezik az Egyesületnél a megadott telefonszámon és igazolja, hogy
tulajdonát képezi,úgy számára személyesen visszaadásra kerül.
Abban az esetben, ha 8-15 nap elteltével senki nem jelentkezik, az eb az Egyesület tulajdonát fogja képezni, akinek jogában
áll az eb számára új gazdát keresni és annak átadni.
Felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a kóbor ebek befogásával kapcsolatban az alábbi telefonszámon tehetnek
bejelentést és kérhetnek segítséget, illetve tájékoztatást:

András Balázs /K-9 Mentőkutya Egyesület Elnöke/

Telefonszám: 70/9457200
Barabás Ferenc polgármester

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

