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Megjelenik havonta.

Ingyenes kiadvány

BIHARKERESZTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATI – KÖZÉLETI LAPJA
KÖZMEGHALLGATÁS 2007. október 17.
Tájékoztató az önkormányzat költségvetéséről
Biharkeresztes Város Önkormányzatának képviselő –testülete
2007. évi költségvetését a 12/2007. (II. 15.) BVKt rendeletével
fogadta el, melyet a 24/2007. (IX. 26.) BVKt rendeletével
módosított.
Költségvetési bevételek és kiadások
A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve költségvetési
szerveit és intézményeit – 2007. évi költségvetésének
Kiadási főösszegét
1 761 416 eFt-ban
Bevételi főösszegét
l 663 439 eFt-ban
Tervezett működési hiányát
96 977 eFt-ban
állapította meg.
2007. évi gazdálkodásunkat nehezítette, hogy 2006-ról áthúzódó kiadásként 4,9 M Ft jelentkezett, valamint a 2006-ban
felvett ÖNHIKI-ből 18 M Ft visszafizetési kötelezettség keletkezett. Ezekről az összegekről a polgármesteri tisztség átadás-átvétele során tájékoztatás nem volt.
Nyertes pályázatok
Tárgy
Kukorica fesztivál
Kukorica fesztivál
Nyári szociális étkeztetés
Szivárvány Óvoda felújítása
Arad utca útburkolatának felújítása

Támogatott: 50 e Ft
Támogatott: 50 e Ft
Támogatott: 1.001 e Ft
Támogatott: 19.834 e Ft
Támogatott: 16.006 e Ft

Közeljövőben beadásra kerülő pályázatok
1. A KEOP 1.2.0 (Környezeti és Energetikai Operatív Program) pályázat:
Önkormányzatunk a hatósági előírásoknak megfelelő, szennyvíziszap komposztáló létesítésére nyújt be pályázatot.
A pályázat célja: a telepen keletkező szennyvíziszap mezőgazdasági célú hasznosításának biztosítása.
2. KEOP-2007-2.3.0:
A települési szilárdhulladék-lerakó rekultivációs munkálatok
elvégzésére
Rekultivációs rétegrend kialakítása
Vízelvezető rendszer kialakítása
Növénytelepítés
3. OP 3.1.3 Kerékpárút hálózat fejlesztése
A Kossuth utcán Ártánd településig a nagy gépjármű forgalom
indokolttá teszi egy 2,5 m széles gyalog- és kerékpárút kiépítését
4. ROP 3.1.2 Önkormányzati utak fejlesztése:
Az Osváth Pál és Kolozsvári utcák szilárd útburkolattal történő
ellátására nyújtunk be pályázatot. A pályázat részét képezi a
belvízelvezető rendszer kiépítése.
5. ÉAOP 4.1.1 Oktatási-nevelési intézmények fejlesztése:

A Bocskai István Általános Iskola és Egységes Pedagógiai
Szakszolgálat Széchenyi úti épületében kívánjuk a szolgálati
lakást átalakítani, és ott kapna helyet a Pedagógiai Szakszolgálat több foglalkoztató szobával. Ugyancsak ebből a pályázatból kívánjuk a Hősök terei iskolaépület fűtéskorszerűsítését megoldani.
Adóbevételek alakulása 2007. 09.30-ig
Adónem
Magánszem. Komm. Adó
Iparűzési áll. Ideiglenes
Vállal.komm.adó
Gépjárműadó
Pótlék
Bírság
Egyéb bev.
Talajterhelés
Összesen:

Bevétel
431.567 Ft
42.802.089 Ft
142.179 Ft
18.625.818 Ft
217.197 Ft
529.742 Ft
70.110 Ft
62.818.702 Ft

Tájékoztató a kötelező közszolgálati feladatok ellátásáról
Szociális feladatok ellátása
Az Egyesített Szociális Intézmények többfunkciós intézmény,
feladatai egy részét társulásban látja el. Az intézményben foglalkoztatottak száma 22,5 fő. Éves költségvetése 61.919 eFt.
Házi segítségnyújtásban az ellátottak száma 40 fő, ebből a
biharkeresztesi ellátottak száma 28 fő.
Az idősek klubjában a férőhelyek száma 45, jelenleg a gondozottak száma 42 fő.
Az ellátottak számára nappali kétszeri étkezést és igény szerinti
nappali foglalkozásokat biztosít az intézmény.
Szociális étkeztetést 83 fő számára biztosítanak, ebből átlagosan 50 fő ingyen étkezést vehet igénybe.
A Családsegítő Szolgálat feladata a családok működési zavarainak elhárítása. Társulásban nyolc településen látnak el feladatot.
A Gyermekjóléti Szolgálat feladata a gyermekek testi-lelki,
egészségi jólétének családon belüli biztosítása.
Feladatuknak tekintik továbbá a szünidei programok szervezését.
Az Egyesített Szociális Intézmények gondoskodik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás működtetéséről.
Egészségügyi feladatok ellátása
Városunkban az egészségügyi feladatok ellátását vállalkozó
háziorvosok biztosítják. A szolgáltatás színvonala kimagasló a
lakosság igényeit maximálisan kielégítik.
A jó személyes kapcsolatok eredményeként tartós bizalmi
kapcsolat alakult ki az orvos és beteg között.
A központi ügyelet ellátás szolgáltatójának személyében 2007.
májusában változás történt.

