2. OLDAL

KERESZTESI HÍREK
ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

Biharkeresztes Város Önkormányzati Képviselő-testülete nyilvános ülései:
I.
2007. május 2.
- A Képviselő-testület rendeletet alkotott a 2006. évi zárszámadásról, és módosította a 2006. és 2007. évi költségvetési
rendeletét.
- Rendeletben szabályozta a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési közszolgáltatást:
1. A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás igénybevételi díja (hulladékszállítási díj)
Rendszeresített

Ürítési gyakoriság szerinti díj

Gyűjtőtartály mérete (liter)

(Ft/db/ürítés)

120

222,75

240

445,50

1100

2041,87

2. Szolgáltatói emblémával jelzett zsákos (60 l) közszolgáltatás díja 120 Ft/db.
3. Az évente egy alkalommal legfeljebb 1 m3, maximum 200 kg hulladék elhelyezése díjtalan.
4. Az 1 m3-nél, illetőleg a 200 kg-nál több hulladék-elhelyezés esetén a díj a rendszeresített gyűjtőtartályok díjai alapján
kerül meghatározásra.
(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)
- Ezen a testületi ülésen fogadta el a képviselő-testület a belső ellenőrzés tapasztalatiról, a szennyvízberuházás helyzetéről,
a közhasznú, közcélú foglalkoztatásról, az alapítványok munkájáról, a cigány kisebbségi önkormányzat munkájáról, a civil
szervezetek munkájáról szóló beszámolókat.
- Jóváhagyták az oktatási intézmények intézményi minőségirányítási programját, valamint pályázatok benyújtásáról döntöt –
tek.
2007. május 16.
Rendkívüli testületi ülésen választotta meg a képviselő-testület a Logisztikai Park Kft ügyvezetőjévé Karancsi Lajost.
Döntés született a Kolozsvári utca járhatóvá tételéről.
II.

2007. május 30.

Rendeletet alkotott a képviselő-testület a csatornadíj megállapításáról.
„1. § Biharkeresztes Város közigazgatási területén
Az ivóvíz díja két tényezőből tevődik össze:
249,30 Ft/m3 köbméterenkénti üzemeltetési +
250 Ft/hó/fogyasztási hely, mint az állandó költségek fedezetének díja,
a csatorna díja két tényezőből tevődik össze:
294 Ft/m3 köbméterenkénti üzemeltetési +
250 Ft/hó/fogyasztási hely, mint az állandó költségek
fedezetének díja.”
(Ezen rendeletben megállapított díjak az általános forgalmi adót nem tartalmazzák)
- Elfogadták a Biharkeresztesi Városgazdálkodási és Szolgáltató Közhasznú Társaság beszámolóját, közhasznúsági
jelentését és költséghatékonyságának elemzését, a Polgárőrség a Határőrség és a Vám – és Pénzügyőrség munkájáról
szóló tájékoztatókat.
- Döntött a képviselő-testület a Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai Szakszolgálatban és a Szivárvány
Óvodában a 2007/2008. nevelési évben, illetve tanévben indítható csoportok, osztályok, napközis csoportok számáról.
A Polgármesteri Hivatal e-mail címe: hivatal@biharkeresztes.hu honlap: www.biharkeresztes.hu

