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 2010. december 9. 

 

Felhívás! 

Kazár Község Önkormányzat adóhatósági 
iroda tájékoztatja a lakosságot, hogy a 
szemétszállítási díj a csekkes befizetés mellett 
egyszeri vagy állandó átutalási megbízással is 
teljesíthető az 55400170-11029252 számú 
számlaszámra. 

Szemeteszsák vásárlási lehetőség a hét 
munkanapjain pénztári órákban lehetséges.  
Pénztári órák: hétfő: 7:30 – 17:00, kedd-
csütörtök: 7:30-15:30, péntek: 7:30-14:00. 
A zsák ára jelenleg: 240 Ft/ db. 

Megalakult a Civil Tanács 

2010. november 30-én tartotta alakuló ülését a 
Civil Tanács, mely elfogadta Működési 
Szabályzatát. 
Tagjai: Nagy Szilárd (elnök), Miklósi Lászlóné, 
Tőzsér Gáspár, Körmendy Norbert, Gecse 
Roland, Körmendy Richárd, Szőllős Róbert, 
Fekécs Zoltán, Dobor István, Kovács Valter, 
Angyal Edit, Katona Miklósné, Sándor László, 
Papp Ferenc Gyula. 

Képvisel ő Testület 

Kazár Község Önkormányzata Képviselő 
testülete 2010. december 1-én tartotta ülését, 
melyen a képviselők teljes létszámmal részt 
vettek. 
A képviselő testület egyhangúan elfogadta a 
napirendi pontokban tárgyalt beszámolókat, a 
Körzeti Megbízott beszámolóját, a Gyermek-
jóléti, családpolitikai helyzet beszámolóját, 
továbbá a 2010. évi költségvetés I-III. 
negyedéves teljesítését és a 2011.évi 
költségvetési koncepciót is. 
Az Egyebek napirendi pont tárgyalását a 
Képviselő-testület zárt ülés keretében folytatta. 
A képviselő testület döntött az átmeneti 
segélyre, a lakásfenntartási támogatásra 
beadott kérelmek, illetve egyéb kérelmek 
elbírálásáról. 
 

 
Finn vendégek Kazáron 

2010. december 8-án Finnországból érkeztek 
vendégek Kazárra, akik egész héten itt 
tartózkodnak. 8-án este a Magtárházban 
fogadtuk őket. Látogatásuk alkalmával Kazár, 
és a térség több települését is meglátogatják, 
többek között Somoskőújfalut, Ceredet, 
Mátranovákot és Etest.  

Felkészít ő tréning 

2010. december 17-18-án felkészítő tréninget 
szervez Kazár Község Önkormányzata az 
önkormányzati képviselők, a CKÖ tagjainak és 
Rákóczibánya képviselő testületének is. Az 
önkormányzati gazdálkodás és a civil társadal-
masítás feladatait dolgozzuk fel. 

Kazár Nyugdíjasaiért Egyesület 

2010. december 11-én tartja évzáró ülését a 
Kazár Nyugdíjasaiért Egyesület, ahol beszámol 
a 2010-ben végzett tevékenységéről. 

Gazdasági program 

A tanácsok hozzákezdtek az önkormányzat 
gazdasági programjának kialakításához. Az 
ötleteket, elképzeléseket folyamatosan gyűjtik, 
a gazdasági programot januárban fogadja el a 
képviselő testület. 

Karácsonyi Gála 

2010. december 22-én, szerdán 17 órától kerül 
megrendezésre az idei Karácsonyi Gála, 
melynek helyszíne a Római Katolikus 
Templom. A műsor kezdése előtt a 
vendégeinket várjuk egy meleg teára, 
süteményre. A gálaműsor 18 órától kezdődik, 
ahol énekesek, versmondók, zenészek, 
betlehemesek mutatják be. 

Várunk mindenkit sok szeretettel! 


