KERESZTESI HÍREK

2. OLDAL

TESTÜLETI HÍREK
2006. május 17-én Biharkeresztes Város és Ártánd Község Önkormányzati Képviselő-testülete együttes ülést tartottak,
melyen a Magyar Közút KHT Hajdú-Bihar Megyei Területi Igazgatósága belterületi utak önkormányzati kezelésbe történő
adására vonatkozó ajánlatát tárgyalták meg.
Biharkeresztes Város 2006. május 25-én tartotta soron következő nyilvános ülését.
A képviselő-testület módosította a Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 26/2002. (XII. 12.) HÖR. rendeletét.
A Képviselő-testület megtárgyalta
- a Biharkeresztesi Határrendészeti Kirendeltség tájékoztatóját,
- az Ártándi Vámhivatal tájékoztatóját,
- a Polgárőrség tájékoztatóját,
- a Városgazdálkodási Kht beszámolót és közhasznúsági jelentését,
- a HBTTT tevékenységéről, a térségmenedzser munkájáról, a Bihar-Bihor Eurórégióról szóló beszámolót.
Döntött:

a Bocskai István Általános Iskola és Nevelési Tanácsadóban a 2006/2007. tanévben indítható osztályok és napközi
csoportok számáról,
- a Szivárvány Óvodában a 2006/2007. nevelési évben indítható csoportok számáról,
- a Bocskai István Általános Iskola és Nevelési Tanácsadó tanulóinak és pedagógusainak tanév végi jutalmazásáról,
- a civil szervezetek részére biztosított támogatásról,
- a „Virágos kert, rendezett udvar” mozgalom keretében hirdetendő versenyről,
- az általános iskola Széchenyi u. 61. szám alatti épületében található lakás pedagógiai szakszolgálat céljára

-

-

történő hasznosításáról,
a védőnői szakfeladaton egy álláshely megszüntetéséről.

Hozzájárult a Szivárvány Óvoda nyári zárásához.

BIHARKERESZTES VÁROS KÉPVISELŐ-TESTÜLETE
„VIRÁGOS KERT, RENDEZETT UDVAR” MOZGALOM KERETÉBEN VERSENYT HIRDET
BIHARKERESZTESI LAKOSOK RÉSZÉRE.
A verseny célja a környezetei kultúra fejlesztése, a hagyományos magyar virág- és kertkultúra
felélesztése, élhetőbb környezet kialakítása.
A testület a verseny bonyolítására a Területfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot kéri fel.
A bizottság értékelési szempontok szerint minden portát értékel,
azonban nevezéseket is elfogad.
Nevezni név és cím megjelölésével a bizottság elnökénél, Szántó Zsigmond képviselőnél lehet
személyesen vagy a 06-20-4984642 számú telefonon.
Nevezési határidő: 2006. július 15.

A verseny első 5 helyezettje jutalomban részesül.
I. helyezett:

60.000 Ft

II. helyezett: 50.000 Ft
III. helyezett: 40.000 Ft
IV. helyezett: 30.000 Ft
V. helyezett: 20.000 Ft értékű vásárlási utalvány

Eredményhirdetés, díjátadás a 2006. augusztus 20-i ünnepségen.
Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság
A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

