4. OLDAL

KERESZTESI HÍREK

A hulladékkezelési közszolgáltatás díjai
1. A háztartási hulladékkal kapcsolatos kötelező szolgáltatás
igénybevételi díja (hulladékszállítási díj)
Rendszeresített
Ürítési gyakoriság szerinti díj
Gyűjtőtartály
(Ft/db/ürítés)
mérete (liter)
120
240
1100

222,75
445,50
2041,87

ó

SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP– ÉS HÁLÓZAT ÁTADÁSA
2007. október 19-én 12 órai kezdettel került megrendezésre a Szennyvíztisztító telep– és hálózat ünnepélyes
átadása. Köszöntőt mondott Barabás Ferenc polgármester, ünnepi beszédet mondott és a létesítményt átadta Fodor Gábor miniszter (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium).

ORSZÁGOS ŐSZI SZEMÉTGYŰJTÉSI AKCIÓ
2007. október 20-án, szombaton, 08-14 óra között országos szemétgyűjtő akciót szervezett a Magyar Közút
Kht. Ezen a napon az önkéntesek ezrei szedték a szemetet az utak mentén, a Társaság pedig saját munkagépeivel szállította el a megrakott zsákokat, konténereket
a hivatalos szemétlerakókba.
Városunk is csatlakozott a szemétgyűjtő akcióhoz.

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI LEVÉLTÁRI NAPOK
2007. november 8-án a Polgármesteri Hivatal Konferencia termében előadásokat hallgathattak meg az érdeklődők „Biharkeresztes története a készülő monográfia tükrében” címmel.
Á Varga László: Keresztes története a két világháború között, Radics
Kálmán: Biharkeresztes
1945-től a rendszerváltásig és Vajda Mária:
Biharkeresztes történeti
néprajza című előadása
hangzott el.

Függelék a 25/2007. (X. 31.) BVKt. rendelethez
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.
(A fentebb megállapított díjak az általános forgalmi adót nem
tartalmazzák.)

EMLÉKEZTÜNK
Biharkeresztes Város
Önkormányzata
az
1956. évi forradalom
és szabadságharc 51.
évfordulójának, valamint a Magyar Köztársaság 1989. évi kikiáltásának napja emlékére rendezett ünnepségét október 23-án a
Városi Sportcsarnokban tartotta.

A megemlékezésen ünnepi beszédet mondott Barabás Ferenc polgármester úr. „Hol zsarnokság
van, ott zsarnokság van” címmel ünnepi műsort a
Gárdonyi Zoltán Református Alapfokú Művészetoktatási Intézmény növendékei adtak. A
megemlékezés zárásaként az 1956-os Forradalom
és Szabadságharc Emlékművénél koszorúzásra
került sor.

„Virágos kert, rendezett udvar”
Biharkeresztes Város Képviselő-testülete „Virágos
kert, rendezett udvar” mozgalom keretében versenyt
hirdetett 2007. évben is a biharkeresztesi lakosok
részére.
A verseny célja a környezeti kultúra fejlesztése, a
hagyományos magyar virág- és kertkultúra felélesztése, élhetőbb környezet kialakítása. A testület a verseny bonyolítására a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságot kérte fel.
Az eredményhirdetésre és a díjátadásra az Október
23-ai Ünnepséget követően került sor.
A verseny első 5 helyezettje:
I. helyezett: ifj. Kocsis Miklós, Széchenyi utca
II. helyezett: Ilisz Csaba, Táncsics utca
III. helyezett: Fésüs Sándor, Széchenyi utca
IV. helyezett: Árgyelán Imréné, Nagyvárad utca
V. helyezett: Varga Imre, Nap utca
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