2. évfolyam / 18. szám
2011. szeptember 23.
Felhívás
A Generációk találkozója idén a 60-as évek
jegyében zajlik.
Megkérünk mindenkit, aki teheti, hogy nézzen körül
otthonában a korszaknak megfelelő használati
tárgyak, ruhaneműk, relikviák, fotók, plakátok,
gyűjtemények (pénz, szalvéta, csoki papír… stb.)
játékok, lemezek után.
Tehát, minden iránt
érdeklődünk, ami 60as évek!
A fotókat szkennelés után a tárgyakat a
rendezvény után visszajuttatjuk a tulajdonosnak.
Ha van ilyen tárgyuk, jelezzék a következő e-mail
címen: hirlevel@kazar.hu
Vagy telefonon a következőknél:
- Gecse Ákos: 0620/4001785
- Szikora Mónika: 0670/2309984
- Tőzsér László: 0630/4869523
Segítségüket előre is köszönjük!
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Testületi ülés
Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. szeptember 22-én tartotta soron következő
ülését.
- A képviselő-testület elfogadta Kazár Község
Önkormányzata 2011. évi költségvetésének
módosítását és 2011. évi költségvetésének
első félévi teljesítését.
- A testület tárgyalta az önkormányzat
gazdaságfejlesztő és élénkítő szerepének
meghatározása,
részvétel
a
foglalkoztatásban
címmel
készült
tájékoztatót.
- Elfogadta a helyi szociális ellátásokról szóló
rendelet módosítását és Kazár Község
Önkormányzata Szervezeti-és Működési
Szabályzat módosítását.
- A testület tájékoztatót hallgatott meg az Aba
Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola 2011/2012. évi
évindításának
tapasztalatairól, illetve az óvodai nevelési
év megkezdéséről.
- A képviselő- testület hozzájárult az iskolai
osztálylétszámok
jogszabályban
megengedett - 20 %-os
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túllépéséről, így az osztályok a 3.
évfolyamon 3 fővel, a 6. évfolyamon 2 fővel,
a 7. évfolyamon 3 fővel magasabb
létszámmal működhetnek.
A testület döntött, hogy az alapfokú
művészeti oktatást igénybe vevő és térítési
díjfizetésre kötelezetett tanulók esetében a
térítési díjat 2011. 12.31-ig átvállalja, a
későbbiekről a következő évi költségvetés
tárgyalásakor dönt.
Egyebek napirendi pontokban tárgyalta
Bobály
Attila
szobrász
Turulmadár
felújítására tett ajánlatát, melyről a
testület döntése értelmében további
tárgyalásokat kezdeményeznek.
A testület a lakásvásárlási támogatásra
benyújtott lakossági kérelmet elutasította,
mert
az
önkormányzat
2011.
évi
költségvetésében nincs rá fedezet.
Döntött a település térfigyelő rendszerének
kiépítésére,
a
Palóc
meseház
eszközbeszerzésére, a Kazári Nonprofit Kft.
telephely kialakítására és az „Egészséges
Kazárért” témakörben beadható pályázatok
benyújtásáról.
Az 1991-ben létrehozott Egészséges Életért
Alapítvány évek óta nem működik, ezért a
testület
döntött
az
alapítvány
megszüntetéséről.
A testület az előző évek gyakorlatához
hasonlóan 2012. évben is csatlakozik a
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjrendszerhez.
A testület megvitatta a Kazári Búcsú
rendezvény értékeléséről szóló tájékoztatót,
a tapasztalatok és az észrevételek alapján
a jövőre nézve megfogalmazta a Kazári
Búcsú
rendezvény
megrendezésének
átgondolását, szerkezetének átalakítását.
Zárt ülés keretében döntött az Anta Art Kft.
bérleti díj tárgyában beadott kérelmének
elfogadásáról, az átmeneti segélyre, a
lakásfenntartási
támogatásra
beadott
kérelmek elbírálásáról.

