2. évfolyam / 22. szám
2011. november 18.
IKSZT átadás és Generációk találkozója

Térfigyelő rendszer

Az épület ünnepélyes átadója 2011. november 12-én
zajlott.
A megnyitó a Havanna Táncstúdió és Balázs Enikő
fellépésével indult.
Dr. Eperjesi Tamás a VKSZI főigazgató helyettese
beszédet
mondott.
A
megnyitó
ünnepélyes
szalagvágással ért véget, ezt követően kezdődött meg a
Generációk találkozója vetélkedő.
A ’60-as évek életét bemutató kiállítás megtekinthető
november 28-ig az IKSZT épületében.
A helyezésekért járó díjakat felajánlotta Dr. Al Ghaui
Nadim. Az egyéb felajánlásokat ezúton is köszönjük!

Pályázat keretén belül kerül megvalósításra a térfigyelő
kiépítése községünkben ennek keretében 4 kamera
kerül elhelyezésre. A pályázat 100%-ban támogatott, a
pályázat összege bruttó: 6996 375Ft.

Konferencia Liptovska Teplickán

A közfoglalkoztatás a „START munkaprogram” nevet
kapta.
A
START
munkaprogram
jóval
szigorúbb
követelményeket állít a résztvevőknek, mint az eddig
megszokott rendszerek. A munkavégzés megállapított
norma alapján történik, melyet pontosan dokumentálni
és ellenőrizni kell! A normától való lényegi eltérés
arányos FIZETÉSCSÖKKENTÉSSEL is járhat. Szintén
új elemként került bele a programba, a HETI
BÉRKIFIZETÉS, melynek értelmében az elvégzett (és
ellenőrzött) munka alapján heti bérezés jár. A
foglalkoztatás hosszú távú, a projekt egész tartalmára
vonatkozik, napi 8 (heti 40 órában) órában. A felkínált
munkalehetőséget elutasítókat kizárják a rendszerből.
Pályázati lehetőségek:
A
programban
felkínált
lehetőségek
közül
mezőgazdasági-, út felújítási-, belvíz védekezési
témában kívánunk pályázatot benyújtani.

November 23-25-én az önkormányzat képviselő
testülete és munkatársai az erdélyi kőrispatakiakkal
közösen konferenciára utaznak, ahol a települések jó
gyakorlatát, tapasztalatait adják át egymásnak,
mindezek mellett előkészítik Liptovska Teplicka és
Kazár együttműködési megállapodását is.

„Mozogj rendszeresen, élj egészségesen!’
A Községi Egészségkoalíció áttekinti a „Mozogj
rendszeresen, élj egészségesen” tervet, melynek
keretein belül egészségfejlesztési stratégia, 2012. évi
cselekvési terv, valamint állapotfelmérés készül.

Profitálhat a Nonprofit?!
A Kazári Szociálpolitikai Nonprofit Kft élve a
lehetőséggel, pályázatot nyújtott be a az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program IV. tengely,
LEADER Település fenntartó
és üzemeltető
szervezetek fejlesztése
„Telephely fejlesztése
Kazáron” címen.
A projekt sikeres elnyerése esetén a Kft egy
lemezcsarnokot építhet, melyben egy mikro betonüzem
beindítását kezdheti meg. A beszerezni kívánt
speciálisan erre a célra tervezett és gyártott gépek
segítségével beton alapanyagú elemek gyártására nyílik
lehetőség. Első körben térburkoló- (viacolor) illetve árok
burkolati elemek gyártását szeretnénk elkezdeni.
A fejlesztés keretein belül a Kft telephelyére ipari
elektromos áram bevezetésére is sor kerül. Terveink
szerint az üzem nemcsak a település ellátását fogja
kiszolgálni,
hanem
piaci
alapokon
működő
kereskedelem is beindulhat, melynek hatására
munkahelyek teremtődhetnek illetve a bevételt a Kft
további fejlesztésére és működésére lehet fordítani.
A pályázat (melynek beadási időpontja 2011. november
15 volt) benyújtásra került és pozitív elbírálás esetén
Bruttó 7.890.650.- Ft 100%-ban támogatott, nem
visszatérítendő forrást jelent a Kft és így a település
számára.

Palóc meseház
November 15-i határidővel a Kazári Faluszépítő és
Hagyományőrző Egyesület pályázatot adott be Palóc
Meseház eszközbeszerzés címmel.
A pályázat közel 6 millió Ft értékű és 100%-ban
támogatott.

„START”-oljunk rá!

-

-

-

A mezőgazdasági szegmensen belül fóliasátrak(ahol virágok és konyhakerti növények
termesztését akarjuk beindítani) és gyümölcsfák
telepítését szeretnénk elérni. Terveink között
szerepel még a település több pontján
komposztládák kialakítása
Az útfelújítási programmal a településen
található utak (nem közút kezelésében álló utak)
és járdák szükség szerinti felújítását akarjuk
megvalósítani.
A belvíz védekezési projekt keretén belül a
településen található árkok és patakmedrek
megtisztítása, felújítása az elérendő cél.

Reméljük, hogy a pályázat (melynek beadási határideje
2011. november 18) sikerrel jár és így nemcsak a
település szépülhet-, újulhat meg de sok olyan ember
juthat munkához (és biztos fizetéshez), akiknek az
elmúlt időszakban erre nem volt lehetősége

