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A képviselő-testület 2006. november 29-én és december
13-án tartotta soron következő ülését.
A november 29-i ülésén a képviselő-testület
- módosította
Biharkeresztes
Város
Önkormányzata Szervezeti és Működési
Szabályzatát.
- A közrend-közbiztonság helyzete és a város
közlekedési helyzetének értékeléséről szóló,
valamint
- Biharkeresztes – Ártánd települések szennyvíz
beruházásáról szóló tájékoztatót tárgyalta meg.
- Jóváhagyta Biharkeresztes Önkormányzata és
az Ártánd-Biharkeresztes Víziközmű társulat
Társberuházói megállapodását, valamint
- a Cigány Települési Önkormányzattal kötendő
együttműködési megállapodást.
Elfogadta:
- az Önkormányzat és intézményei 2006. évi
gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről
szóló tájékoztatót
- az önkormányzat 2007. évi koncepcióját
- a 2007-2010. évre szóló gazdasági programot
- a Bocskai István Általános Iskola és Nevelési
Tanácsadó
Szervezeti
és
Működési
Szabályzatának és Házirendjének módosítását.
Megbízást adott a képviselők tiszteletdíjára vonatkozó
rendelettervezet előkészítésére.
A Képviselő-testület 2006. december 13-i ülésén
módosította:
- a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési
Szabályzatát
- 2007. március 1-jei hatállyal a helyi
önkormányzati képviselők, a bizottságik
tagjainak, a bizottságok elnökeinek juttatásárairól
szóló rendeletét
- a közüzemi víz- és csatornadíjak áráról szóló
rendeletét
- a képviselő-testület egyes hatásköreinek
átruházásáról szóló rendeletét

Megalkotta a 2007. évi költségvetési gazdálkodás
átmeneti szabályairól szóló rendeletét.
Jóváhagyta:
- a képviselő-testület 2007. évi munkatervét
- a mozgókönyvtári feladatok ellátására vonatkozó
megállapodásokat
- a Többcélú Kistérségi Társulás társulási
megállapodásának módosítását
- a karácsonyi csomagok készítésére és
szállítására vonatkozó vállalkozási szerződést
Döntött:
- a rászoruló tanulók ingyenes étkeztetésének
biztosításáról
- az általános iskola alapító okiratának
módosításáról, az általános iskola új elnevezése
Bocskai István Általános Iskola és Egységes
Pedagógiai Szakszolgálat
- a Városi Könyvtár alapító okiratának
módosításáról
- az Egyesített Szociális Intézmények alapító
okiratának módosításáról
- az önkormányzat tulajdonában lévő ingatlanok
felértékeléséről
és
elidegenítésének
meghirdetéséről
- pályázat benyújtásáról közszolgáltatást nyújtó
intézmények
akadálymentesítésének
támogatására
Hozzájárult a Szivárvány Óvoda téli zárásához.
A képviselő-testület 2007. január 8-i rendkívüli ülésén
Döntött:
- a 2007. évi iskolatej programban történő
részvételről
- a szociálisan rászorulók ingyenes
étkeztetésének biztosításáról
A képviselő-testület pályázatot nyújt be a vis maior keret
támogatására, az általános iskola kazáncseréjére.
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„ Egy hazában”
Roma Kulturális Napok Biharkeresztesen
Befejeződtek december 15-én a Roma Kulturális Napok (nov. 17-18. dec. 15.) „Egy hazában” című rendezvénysorozata. A
kulturális napokat a Biharkeresztesi Cigányok Demokratikus Érdekvédelmi szervezete rendezte meg. A kisebbségi
önkormányzat képviselői is részt vettek a szervezési munkában.
Ezúton köszönöm meg a kulturális rendezvényeket segítő alábbi személyek segítségét: Barabás Ferenc polgármester, a
NEKH munkatársai: Dr. Csonka Éva és Magyariné Braunsteiner Márta, Zsilinyi László alpolgármester, Kubinyiné Szilágyi
Mária közművelődési referens, Gácsi József ÖTM kistérségi megbízott, Nagy István festőművész, Gyöngyösi Jenő CKÖ
alelnöke, Dani Béla Péter képviselő, Szántó Zsigmond tanár, Farkas Antal Roma Közösségfejlesztő Országos Egyesület
Elnöke-szakértő, a Gárdonyi Zoltán Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény tanárai. Mohácsi Géza
a szervezet elnöke
A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

