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Tisztelt Társulási Tagok!
Horváth Károly Elnök Úr kérésére, mint
a Biharkeresztes – Ártándi Beruházó
Víziközmű Társulat által megbízott
pénzügyi bonyolító cég ügyvezetője,
ezúton tájékoztatom ismételten a
Biharkeresztes és Ártánd településeken
lakó Társulati Tagokat, hogy a
szennyvízberuházás a víziközmű társulat
tagjaként
regisztrált
és
lakástakarékpénztári szerződést kötő
lakosságra az alábbi terheket rója.
LTP előtakarékossági szerződés havi
megtakarítási díjaként 60 hónapon
keresztül,
havi
1.000,Ft.
Ez
mindösszesen 60.000,- Ft megtakarítási
díj megfizetését jelenti.

A lakástakarékpénztári szerződésen
szereplő ettől eltérő összegek vagy
technikai számok, mint pl. szerződéses
összeg, vagy emeltebb összegű díjtételt
tartalmazó rovat, amelyet a lakossági
(havi 1.000,- Ft) megtakarításon felüli
rész tekintetében a társulat által
megpályázott és megítélt támogatásból
egészítünk ki, vagy olyan díjtételek,
melyeket beépítettünk a finanszírozás
alapját képező pénzügyi tervbe éppen
azért, hogy a lakossági terheket fenti –
elvárt- szinten tudjuk tartani.

Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy
mindezt
tartalmazza
társulat
alapszabálya, illetőleg a 3/2006 (IV.20.)
számú közgyűlési határozata is.
Azon érintett ingatlantulajdonosok, akik
nem léptek be a társulásba és nem
kötöttek Lakástakarékpénztári szerződést
fentiektől eltérően emeltebb összegű
hozzájárulás
megfizetésére
lesznek
kötelezve, melynek mértékéről a Társulat
Közgyűlése jogosult határozni.
Üdvözlettel:

A fenti „kategóriába” tartozó társulási
tagokat egyéb fizetési kötelezettség
nem terheli.

Fodor Tamás
ügyvezető sk

Tájékoztató
A Polgármesteri Hivatal tájékoztatja az adózókat, hogy Biharkeresztes Város képviselőtestülete 2007. január 1-napjától szüntette
meg a magánszemélyek illetve a vállalkozók kommunális adó fizetési kötelezettségét. Az adóalanyok 2006. december 31-ig még
kötelezettek az adó megfizetésére. További tájékoztatást az adócsoport munkatársai adnak.

Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc Emlékműve
Az 1956-os forradalom és szabadságharc 50. évfordulója alkalmából rendezett ünnepség keretében emlékművet avattak
Biharkeresztesen a Széchenyi és Ady Endre utca sarkán. Az emlékművet Győrfi Lajos szobrászművész készítette.
Prokai Gábor, a Képző- és Iparművészeti Lektorátus osztályvezetője avatóbeszédében elmondta: 1956 óta még nem telt el annyi
idő, hogy kialakultak volna az esemény szimbólumai. Egyre gyakoribb azonban a lyukas zászló, a madár és az angyal megidézése.
Az 5,5 méter magas emlékmű talapzata szikla, melynek fekete színe a történelmünket idézi. A tetején lebeg ’56 szellemének lyukas
zászlaja, fölötte pedig bronz sasmadár hirdeti a szabadság igéjét. Az emlékmű elején a „Gloria Victis 1956” (Dicsőség a
legyőzötteknek) felirat olvasható, túloldalára egy spanyol szerzetes költő ’56-os verse került. Az emlékmű a szabadság oszlopa,
mely segíthet tisztán emlékezni és ünnepelni 1956-ot.

MEGALAKULT AZ MDF BIHARKERESZTESI SZERVEZETE
A közelmúltban megalakult a Magyar Demokrata Fórum
helyi szervezete.
A szervezetről, illetve annak programjáról, célkitűzéseiről
Karancsi Lajost, a szervezet elnökét kérdeztük.
- A szervezet megalakítására miként került sor?
- Már az önkormányzati választáson is az MDF színeiben
jelöltettem magam, mert az MDF által képviselt politikával
egyet értek, amely a másik ember tiszteletén, megbecsülésén
alapul a becsületességet és a szeretet hangsúlyozva. Miután
jelöltségem nyilvánosságot kapott, és a választásokon
tisztességgel helyt álltam - Önöknek köszönhetően, többen is
jelezték, hogy csatlakoznának. Így merült fel a szervezet
megalakításának gondolata, mely október 6-án létre is jött.
- Milyen terveik, célkitűzéseik vannak?
- Programunk középpontjában az itt élő emberek állnak. A
következő években további megszorításokra számíthatunk,
melyeknek hatására mindenkinek nehezebb lesz a megélhetés.
Mi azért szeretnénk dolgozni, hogy valamilyen formában
segítsünk az embereknek és a településnek. Célkitűzéseink
között szerepel a helyi vállalkozók helyzetének javítása.
Összefogásukkal munkalehetőséget biztosíthatnának a helyi
embereknek, amivel mérséklődhetne az amúgy is magas
munkanélküliség.

- Mi az MDF és az Ön véleménye a jelenleg kialakult országos
politikai helyzetről?
- Bízom abban, hogy sok józan gondolkodású ember van ebben
a térségben is, akiket nyugtalanít a jelenlegi politikai helyzet.
Az, hogy a politikai pártok nem tudnak megegyezni,
kompromisszumra jutni az ország jövőjét érintő kérdésekről.
Az MDF azokat képviseli, akik a békét és nyugalmat szeretik és
akik felelősen döntenek saját életükről. Már az országgyűlési
választásokkor is a két nagy párt egymást túllicitálva, ígérgetett
milliárdokat tudván, hogy ígéreteiket nem tudják teljesíteni. Az
MDF ekkor is felszólította mind az MSZP-t, mind a Fideszt,
hogy fejezzék be az ígérgetéseket, mert nincs rá fedezet.
Valós alternatívát kell kínálni kormány intézkedéseivel
szemben. Nem lehet egyik évben osztogató-politikát folytatni,
másik évben megszorító intézkedéseket eszközölni egy európai
országban, melyek elsősorban a magyar középosztályt sújtják.
Az új jobboldalnak van jövőképe, amely Magyarországot újra
sikerre vezetheti a középosztály megerősítése által. Bízom
benne, hogy 2010-re a MDF megkerülhetetlen jobbközép erővé
válik, így hatékonyan tudja képviselni a középosztály, a magyar
kis- és középvállalkozások érdekeit az Országgyűlésben és
önkormányzati szinten is.
Meggyőződésem, hogy Biharkeresztesen is élnek hasonló
gondolkodású emberek, akik segíteni, támogatni fognak minket
és az MDF higgadt politikáját.
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