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Megalakult az Ifjúsági, Oktatási és Sport Tanács
2010. november 15-én megalakult az Ifjúsági,
Oktatási és Sport Tanács, mely 13 tagból áll.
Tagjai: Fekécs Zoltán (elnök), Kapás Imre, Rózsási
Beáta, Répásné Király Ilona, Czecze József,
Kovács József, Kovács Zoltán, Hársi Dorina,
Pántya Renáta, Csősz Attiláné, Sándorné
Komenda Éva, Cserháti Dániel.
Elfogadta a működési szabályzatát és előkészítette
az ez évi rendezvényeket.
Kulturális- Hagyományőrző- és Turisztikai
Tanács megalakulása
2010. november 22-én megalakult a KulturálisHagyományőrző- és Turisztikai Tanács, mely 13
tagból áll.
Tagjai: Gecse Ákos (elnök), Gyenes Brigitta,
Tőzsér László, Bodor Pálné, Dávidné Lukács Ildikó,
Milcsovics Béla, Molnár Béla, Sándor Boglárka,
Husvéth Csaba, Sándor Gyuláné, Bozsik Tibor,
Molnár Béláné, Radics Zsófia.
Elfogadta a Szervezeti és Működési szabályzatot,
áttekintette a tanácsra vonatkozó rendeleteket, és
az ez évi rendezvényeket.
Hagyományok Portája
Megtörtént a Hagyományok Portája műszaki
átadása. A kulturális- Hagyományőrző- és
Turisztikai Tanács december 6–án ismerkedő
bejárást tart a felújított épületekben. Minden
érdeklődőt szívesen látunk.
Élelmiszersegély
Az önkormányzat újabb élelmiszersegélyt kapott a
Magyar Élelmiszerbanktól. Ez alkalommal 300 db
kókuszos és 600 db tökmagos müzli szeletet, 150
kg tésztát, 450 doboz kukoricakonzervet, 225 kg
krumplit, 300 kg lisztet és 320 db Maggi
húsvarázst.
A segélyek szétosztásáról a Szociális Tanács dönt.
Falumikulás
Falumikulás járja a települést december 3-án 11
órától. Először az óvodában, majd az iskolában
ajándékozza meg a gyerekeket, de a falu
lakossága a közterületen is találkozhat a
Mikulással és a krampuszokkal.

Idősek karácsonyi vásárlási utalványa
(Változás!)
Kazár Község Önkormányzata ebben az évben
Karácsonyra 3500 Ft-os élelmiszer vásárlási
utalvánnyal támogatja az egyedülálló időseket. Az
idén azonban úgy döntött a képviselőtestület, hogy
csak a 70 éven felüli egyedülálló, állandó lakhellyel
rendelkező kazári lakosok kapnak támogatást
Bursa Hungarica
A képviselőtestület elbírálta a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázatra beérkezett kérelmeket. A 23 fő
felsőoktatási hallgató 10 hónapon keresztül havi
4000 Ft önkormányzati támogatást kap, amelyet az
Oktatási Minisztérium – megegyező összegű
intézményi támogatással egészíti ki. Így 8000 forint
támogatásban részesül minden nappali tagozatos
kazári főiskolai hallgató.

Képviselő Testület
A Képviselő Testület a legutóbbi
ülésén
döntött küldje
Észrevételét,
ötletét, javaslatát
arról,
hogy az önkormányzat
valamennyi
folyamatban lévő szerződést felülvizsgálja, és
újabb ajánlatokat kér.
A Képviselő Testület döntött arról is, hogy
csatlakozunk a kistérségi szilárd hulladékgazdálkodási
rendszerek
fejlesztéséhez.
A
pályázat elnyerése esetén, kiépül a Salgótarjáni
szeméttelepen a válogatómű, amely lehetőség a
szelektív hulladékgyűjtésre, a házi komposztálásra,
és
a
különböző
újrahasznosító
központ
kialakítására.
Testületi ülés
2010. december 1-jén tartja soron következő ülését
a Kazár Község Képviselő Testülete. A napirendi
pontjai a következők:
1. Tájékoztató a település közbiztonságának
megszilárdítása érdekében végzett tevékenységről
2. Beszámoló a község gyermekjóléti-, ifjúsági és
családpolitikai helyzetéről
3. Kazár Község Önkormányzatának 2009. évi
költségvetésének I-III negyedéves teljesítése
4. Kazár Község Önkormányzatának 2010. évi
költségvetési koncepciója
5. Civil szervezetek beszámolója az önkormányzat
által nyújtott támogatások felhasználásáról

