2. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
MEGKÉRDEZTÜK A POLGÁRMESTERT

Néhány a közvéleményt foglalkoztató kérdést tettünk fel városunk polgármesterének
Barabás Ferencnek.
Tudjuk, hogy a 2007. évi költségvetés számos
megszorító intézkedést irányoz elő az önkormányzatok és az intézmények számára. Hogyan
látja a jövőt? Miket tart a 2007-es év legfontosabb
feladatainak?
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete 2007.
február 14-i ülésén fogadta el a város költségvetését.
A kiadásokat 1.760.416 EFt-ban a bevételeket
1.663.439 EFt-ban határozta meg. Fenti összegekből
következik, hogy hiányunk 96.977 EFt.
A forráshiányt az önhibáján kívül hátrányos helyzetbe került települések számára kiírt pályázat
benyújtásával kívánjuk pótolni.
A bevételek és kiadások egyenlege közötti
különbségek részben az állami normatívák
reálértékének csökkenéséből, részben az egyes feladatok alulfinanszírozásából adódik.
Az önkormányzat saját bevételeit növelni jelenleg
nem tudja, mert az a lakosság számára jelentene
újabb terhet, ezért a kiadások csökkentésére kell
törekednünk. Az intézményektől, beleértve a polgármesteri hivatalt is, továbbra is takarékos gazdálkodást vár el a Képviselő-testület.
Nehezítik a helyzetünket az elmúlt évben történt
normatíva túligényléséből adódó visszafizetési
kötelezettség és a 2007. évre áthúzódó 2006-ban
vállalt kötelezettségek teljesítése.
Az adóbevétel növekedése miatt, az elmúlt évben
felvett ÖNHIKI-ből 18 Ft-os is ebben az évben kellett visszafizetnünk. Fenti tények teszik indokolttá
mind a személyi mind a dologi kiadások területén a
körültekintő, takarékos gazdálkodást.
Mozgásterünket szűkíti továbbá az ÖNHIKI-s
pályázat feltételeinek szigorodása is.
Mindezek ellenére bízom abban, hogy sikerül
továbbra is megfelelő színvonalú közszolgáltatásokat nyújtanunk, nem igaz az a rémhír sem, hogy az
okmányirodát be kívánjuk zárni, a szolgáltatásról
változatlanul a továbbiakban is helyben gondoskodunk.
A 2007-re vonatkozó fejlesztési elképzeléseinket a
ciklusprogramban
fogalmaztuk
meg.
Megvalósítására pályázati támogatás igénybevételével
kerül sor.

Ebben az évben már több pályázatot is benyújtottunk utak, járdák építésére, az óvoda felújítására, a
pedagógiai szakszolgálat ellátási helyiségeinek kialakítására. Várjuk azok pozitív elbírálását.
Kötelességünknek tekintjük a munkahelyteremtő
beruházások telepítésének elősegítését.
Rövid idő alatt nem várhatók látványos eredmények.
A folyamatok elkezdődtek, az ipari park kiépítésével
kapcsolatos kezdeti lépéseket megtettük, több beruházóval folytatunk tárgyalásokat. Ezek eredményeiéről az üzleti titok betartásának kötelezettsége miatt a későbbiekben tudom tájékoztatni a
lakosságot.
Nincs
más
lehetőségünk,
mint
minden
rendelkezésünkre állóeszközzel segítenünk kell a
beruházások megvalósulását.
A szennyvízcsatorna – beruházás a végéhez közeledik, a lakosság is folyamatosan rácsatlakozik a
szennyvízhálózatra. Hogyan történik majd az üzemeltetés, van-e már meghatározott díjszabás?
Mikor teszik rendbe a közterületeket?
Az elmúlt évben elkezdett szennyvízcsatornaberuházás 2007. május 31-én befejeződik, ekkor
kerül sor a műszaki átadásra.
A helyreállítási munkálatok folynak, tudjuk, sok
még a pótolnivaló. A kivitelező tevékenységét folyamatosan figyelemmel kísérjük, minden lakossági
észrevételt szívesen veszünk, szükségünk van a korrekt segítségre. Hetente végzünk helyszíni bejárásokat a településen, így kívánunk meggyőződni a végzett munka minőségéről.
A csatornahálózat üzemeltetőjének kiválasztása
folyamatban van, olyan szervezetre kívánjuk bízni a
működtetést, aki a legalacsonyabb áron, de megfelelő színvonalon fog szolgáltatni.
Több műszakilag jól felkészült szolgáltatóval folytattunk tárgyalást. A csatornadíj elviselhető szinten
tartása azonban behatárolja lehetőségeinket. A város
a beruházáshoz szükséges önerőt pályázati források
igénybevételével nem tudta biztosítani, ezért az
előző ciklusban közel 300M Ft hitel felvételére
került sor. Ennek kamattal növelt összegét húsz éven
keresztül évente több mint harminc millió forint
visszafizetésével tudja teljesíteni városunk.
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