2. OLDAL
nek, amelyek csökkenthetik a díjemelés mértékét, de
ahhoz, hogy ez megvalósuljon a Társulás ülésén kell
döntést hozni, melyhez a jelen lévők több mint felének
igen szavazata szükséges. Önkormányzatunk kizárólag
egy 8%-os díjemelést tartott reálisnak, magasabb összegű
emelést nem szavazott meg. A Társulás döntött továbbá a
közös edényhasználat eltörléséről (önkormányzatunk
ebben az esetben is nemmel szavazott). Költségcsökkentő
javaslatokkal éltünk, de ezek nem kerültek elfogadásra,
így a díjkorrekció mértéke 18 %-os lett, melyet az önkormányzatoknak kötelezően kell a hulladékkezelési
közszolgáltatásról szóló rendeletükben módosítania és
hatályba léptetnie.
2008. szeptember 15. napjától érvényes hulladékkezelési
közszolgáltatási díj mértéke 263 Ft + Áfa.
A díjak kivetése és beszedése a szolgáltató Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. feladata.
Annak ellenére, hogy a Társulás a közös edényhasználatot eltörölte, önkormányzatunk továbbra is biztosítja
ennek igénybevételét.
Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete
a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló módosított 2/2007. (II. 1.)
BVKt. rendelet 8. § (3) bekezdése értelmében 2009. január 1. napjától a közös hulladéktároló edény használat
feltételeit az alábbiak szerint határozta meg:
Legfeljebb két-két személy által lakott, két önálló,
egymástól 50 m-nél nem távolabbi ingatlantulajdonosok/lakók, akik közül az egyik személy legalább 65
éves vagy annál idősebb, ingatlanok lakosai esetében a
háztartási hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás
közösen is igénybe vehető, ha legalább az egyik ingatlanon élők egy főre jutó nettó jövedelme nem haladja
meg a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét. Fenti
feltételeknek együttesen kell teljesülniük.

KERESZTESI HÍREK
A nyilvántartásunk szerinti a közös hulladéktároló edény
használók esetében a felülvizsgálatot elvégeztük, jelenleg
folyamatban van az érintettek értesítése a jogosultság
fennállásáról, vagy megszűnéséről. Amennyiben a jogosultság megszűnik, úgy egy darab hulladéktároló edény
kihelyezésére kerül sor ahhoz a közös használók egyik
ingatlantulajdonosához, akinél eddig nem volt.
Új közös hulladéktároló edény kihelyezésére abban az
esetben kerülhet sor, amennyiben a jogosultsági követelményeknek megfelelő ingatlantulajdonosok azt igénylik.
Az igénylést és jogosultsági nyilatkozatot a Polgármesteri Hivatalban Dr. Nagy Csaba aljegyzőhöz kell
benyújtani. Amennyiben az igazolás alapján a jogosultsági feltételek fennállnak, úgy egy db hulladékgyűjtőedényzet visszavételezéséről gondoskodunk.
(A
jogosultsági
nyilatkozat
letölthető
a
www.biharkeresztes.hu honlapról, valamint átvehető a
Polgármesteri Hivatal információs pultjánál.)
Az ingatlantulajdonosoknak ezt követően értesítenie kell
a szolgáltatót - Bihari Hulladéklerakó Kft, 4100 Berettyóújfalu, Oláh Zs. Utca 1-1. szám - a hulladéktároló
edény közös használatának tényéről, illetve arról, hogy a
hulladéktároló edényt melyik ingatlanon tárolják és adják
át ürítésre,valamint arról, hogy kinek a nevére kerüljön a
közszolgáltatás díja kiszámlázva és azt milyen arányban
fizetik meg a közösen igénybe vevők.
Azok az ingatlantulajdonosok, akik nem közös használat
okán kívánnak hulladéktároló edényt igényelni, továbbra
is Nagy Barnabás ügyvezetőt keressék fel a Biharkeresztesi Városgazdálkodási Nonprofit Kft-nél (4110 Biharkeresztes, Ady E. utca 12. szám).
Biharkeresztes, 2009. február 11.
Barabás Ferenc
polgármester

Árgyelán Andrea
jegyző

ÉRTESÍTÉS ÉRDEKELTSÉGI HOZZÁJÁRULÁS FIZETÉSI MÓDJÁNAK VÁLTOZÁSÁRÓL
Az Ártánd-Biharkeresztes Beruházó Víziközmű Társulat (a továbbiakban: Társulat) tagjai ingatlanuk után 2006. évtől
kezdődőden érdekeltségi hozzájárulást kötelesek fizetni, melynek összege a Lakástakarék-pénztári (LTP) szerződést
kötők esetében 60 hónapon keresztül havi 1000,- Ft. Ezt az összeget az érdekeltek eddig a Biharkeresztes és Vidéke
Takarékszövetkezetnél (4110 Biharkeresztes, Hősök tere 10. szám) személyesen, vagy átutalással fizették meg.
Tájékoztatom az érdekelteket, hogy a Társulat jogutódja Biharkeresztes Város Önkormányzata lett.
A befizetést 2009. évtől átutalás esetén a
Raiffeisen Bank Zrt. 12052705-00225521-02200005 számú
számlaszámára kell teljesíteni.
Azon érdekeltek esetében, akiknél nem átutalás formájában történik a teljesítés csekket biztosítunk.
2009. február hónapban minden érdekelt számára értesítést küldünk az érdekeltségi hozzájárulás befizetésének eddigi
egyenlegéről, illetve mellékeljük a befizetéshez szükséges csekkeket is.
Árgyelán Andrea
jegyző
A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

