3. OLDAL
A törlesztőrésznek nincs egyéb költségvetési forrása, mint ahogyan az a beruházás indítása előtti
tájékoztatókon is elhangzott, azt a
csatorna-díjba
kell beépíteni.
Ismerve a lakosság anyagi helyzetét, arra törekszünk, hogy a csatornadíj összege a törlesztőrész
beépítése után is mindenki számára megfizethető
legyen. Olyan üzemeltetőt keresünk, aki partner
ennek a nehéz feladatnak a megoldásában.
Május 31-én a próbaüzem befejeződik, kezdetben az
üzemeltető, alvállalkozó alkalmazásával, a Kht. lesz,
ezt követően koncessziós pályázat során történik
meg a fenti szempontoknak megfelelő üzemeltető
kiválasztása.
Már az elmúlt évben elkészültek a szelektív hulladékgyűjtők számára kiépített „szigetek”, mikor
helyezik el rajtuk a gyűjtőket?
A Bihari Szilárd Hulladékkezelő Telep 2007. július
1-jétől fogadja a hulladékot. Ettől az időponttól a
helyi szemétlerakót be kell zárni, gondoskodni kell
annak rekultivációjáról. A hulladék szállításáról egy
2001-es megállapodás alapján a Bihari Hulladékgazdálkodási Kft. Gondoskodik. A kommunális
hulladék gyűjtése kukákban történik 1 db 120 literes
szemetes kukát minden ingatlan részére a Kft. ingyen biztosít.
A kukák ürítésére heti egy alkalommal kerül sor,
melyek díja bruttó 300 Ft.
A kiépített hulladékgyűjtő szigetekre is ettől az időponttól kerülnek kihelyezésre a műanyag konténerek, ezzel elkezdődik a szelektív hulladékgyűjtés,
mely mindenki számára ingyenes.
A MOVI – NET tájékoztatóját novemberben megkapta a lakosság. Van –e újabb fejlemény ehhez a
beruházáshoz kapcsolódóan?
A szélessávú többcélú vezetékes hálózat (telefon,
Internet, kábel TV) kiépítése hamarosan elkezdődik.
A beruházás összértéke 120 millió Ft, amely szükségessé teszi egy közbeszerzési eljárás lebonyolítását. Az ajánlatkérési felhívás a Közbeszerzési

KERESZTESI HÍREK
Figyelőben már megjelent, a törvényes határidő
lejártát követően kerül sor a kivitelező kiválasztására.
Várhatóan a nyár végén indul be a szolgáltatás. A
szolgáltató kiválasztása helyi kompetencia, a legolcsóbb és a legszínvonalasabb szolgáltatót kívánjuk
megbízni a feladattal.
A csatlakozási pont minden ingatlan esetében
térítésmentesen kerül kiépítésre. A szélessávú internet és a kábeltévén elérhető csatornák igénybevételéről minden ingatlantulajdonos saját maga dönt.
Milyen egyéb aktuális hírről, eseményről kívánna
még beszélni?
A sportpályán került sor egy nagysikerű Majális
megrendezésére. A délelőtt folyamán Lili bohóc
Bolyongó játékvárába sok kisgyermek látogatott el
szüleivel. Ki lehetett próbálni a póni lovaglást, s jól
felkészült focicsapatok küzdöttek a Vándor kupa
elnyeréséért, melyet a Biharkeresztesi Cigány
Kisebbségi Önkormányzat csapata nyert el immár
harmadszor, így véglegesen a birtokukba került a
kupa. Baráti társaságok főzőversenyen készítették el
specialitásaikat.
A kilátogatók számára főzött babgulyás – ebéd elfogyasztása után sok érdeklődőt vonzott a hajdúböszörményi ütős együttes műsora.
Ezt követte a „Te légy az álmom” című operett műsor, amelyen Tihanyi Tóth Csaba és Bognár Rita
kápráztatta el a közönséget csodálatos operett, musical dallamokkal. Majd megérkezett Gáspár Laci, aki
fél órán keresztül szórakoztatta a több száz fős hallgatóságot. Este, akinek kedve volt, táncolhatott is
Haszon Sándor, Tóth Sándor és Bölönyi Zoltán talpalávalójára. Nagyon örültem a rendezvény sikerének, amit mi sem mutat jobban, mint a sok-sok látogató.
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