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Köszönjük hogy bejelentkezett az elektronikus hírle velünkre. A hírlevél célja, a lakosság naprakész 
információval történ ő ellátása, így kéthetente ebben a formában fogjuk t ájékoztatni Önöket. 

 
Felhívás! 

A jogszabályváltozásokat követően az iskoláztatási 

támogatás (családi pótlék) felfüggesztésére 

kerülhet sor, ha a gyermek nem teljesíti 

tankötelezettségét. 

Ha összegyűlik 10 igazolatlan órája az iskola ezt 

jelzi a jegyzőnek, aki figyelmezteti a szülőt a 

következményekre. Amennyiben a gyermek 

továbbra sem teljesíti tankötelezettségét és 50 

igazolatlan órája összegyűlik, a jegyző – az iskola 

jelzése alapján – felfüggeszti az iskoláztatási 

támogatást és védelembe veszi a gyermeket. 

 

Kazár Község Önkormányzat adóhatósági iroda 

tájékoztatja a lakosságot, hogy a 2010. IV. 

negyedéves szemétszállítási díj megállapításra és 

kiszámlázásra került, melynek befizetési határideje 

2010. december 31.  

 

A második féléves gépjárműadó és helyi iparűzési 

adó fizetési kötelezettség fizetési határideje 2010. 

szeptember 15-én lejárt. Felhívjuk a figyelmet, 

hogy minden adóalany tartozása átvizsgálásra 

kerül és az esetleges hátralékok behajtásáról 

intézkedni fogunk a gépjármű forgalomból való 

kivonásával, illetve helyi iparűzési adótartozás 

fennállása esetén a tartozás behajtása átkerül az 

Adó és Pénzügyi Ellenőrzési Hivatal jogkörébe. 

Kérünk minden adóst, hogy hátralékát mielőbb 

rendezze! 

Megalakult a Szociális Tanács 

2010. november 4-én tartotta az alakuló ülését az 

újonnan megalakult Szociális Tanács, amely 14 

főből áll.  

Tagjai: Tóth Tiborné tanácsnok, Nagy Szilárd, 

Merényi Tamásné, Katona Miklósné, Gyenesné 

Telek Beatrix, Kovács Lászlóné, Kovács Béláné, 

Papp Ferenc Gyula, Balogh Szeréna, Kovács 

Lászlóné, Havranné Susán Xénia, Oláhné Deák 

Éva, Domonkosné Nagy Magdolna, Szakos Zoltán. 

Élelmiszersegély 

Az önkormányzat élelmiszeradományt kapott a 

Magyar Élelmiszerbanktól. A 290 kg liszt, 400 kg 

tészta és 288 kg háztartási keksz a településen élő 

cigány lakosság körében került szétosztásra. 

Bursa Hungarica 

Lejárt a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat beadási 

határideje. A képviselőtestület 2010. november 23-

ig bírálja el a beérkezett kérelmet. 

Pályázati referens 

Kazár Község Önkormányzata pályázati referenst 

keres. A pályázati felhívás megtalálható Kazár 

Község honlapján (www.kazar.hu), illetve a 

www.kszk.gov.hu honlapon is. 


