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Záró, értékelő rendezvények 

A Kazár Községi Sport Egyesület záró- évértékelő 
rendezvényét december 3-án tartja.  

A Kazár Nyugdíjasaiért Egyesület december 10-én 
tartja értékelő közgyűlését.  

 

Megkezdte működését az IKSZT 

Az IKSZT 2011. december 5-től az alábbi nyitva 
tartás szerint várja a látogatókat:  

Hétfő- Szombat 

10.00-18.00 

Szerda 

10.00-21.00 

Szolgáltatásaink: 

Térítésmentes: Internet használat, tájékoztatás, 
tanácsadás, hivatalos levelek, önéletrajzok, motivációs 
levelek megírásának segítése magyar, ill. angol nyelven, 
könyvtár használat 

Térítéses: Nyomtatás szkennelés, fénymásolás 

 

Decemberi Programok az IKSZT-ben 

December 5. Télapó érkezik! 

December 16-17. Karácsonyi bütykölde 

 

Testületi ülés 

Kazár Község Önkormányzata 2011. december 
elsején tartotta soron következő testületi ülését.   

Az ülésen beszámoltak: 

- Kazár Község Önkormányzatának 2011. évi 
költségvetésének I.-III. negyedéves 
teljesítéséről 

Megtárgyalták: 

- Kazár Község Önkormányzatának 1012.évi 
költségvetési koncepcióját 

A költségvetési koncepció bizonytalan helyzetben 
készült, hiszen még nincs elfogadott költségvetése az 
országgyűlésnek. Bizonytalanná teszi a jövő évi 
költségvetést a köznevelési törvény hiánya, amely 
meghatározná az iskolák helyét, szerepét, 
működtetését. Tovább bizonytalanítja a helyzetet az 
önkormányzati törvény módosításának el nem fogadása. 
Nem tudjuk milyen feladatok maradnak az 
önkormányzatnál és mik kerülnek el, kialakul –e a  

járás vagy nem, nem tudjuk hogyan tervezzük a 
finanszírozást. A költségvetési törvény a bevételi  oldal 
emelését tűzi ki célul, amelyet csak a saját bevétel 
növelésével és az új adók bevezetésével tudnak a 
települések megoldani. Ez kilátástalan helyzetbe hozza 
az önkormányzatokat, mivel jelen gazdasági helyzetben 
a lakosság tovább már nem terhelhető sem kiadásaik 
növelésével, sem új adók bevezetésével.  

Az Áfa 25%-ról 27%-ra növelése újabb plusz kiadásokat 
jelent.  

Kazár Község Önkormányzatának költségvetése a 
tervek szerint 2012. évben kb. 45 millió Ft-tal lesz 
kevesebb a 2011. évhez képest. 

Tájékoztatót hallgattak meg: 

-  a település közbiztonságának 
megszilárdítása érdekében végzett 
tevékenységéről 

- a község gyermekjóléti, -ifjúsági és 
családpolitikai helyzetéről.  

A beszámolók teljes anyagát a www.kazar.hu 
honlapon tekinthetik meg. 

- Meghallgatták a Civil szervezetek 
beszámolóját az önkormányzat által nyújtott 
támogatások felhasználásáról.  

Két Civil szervezett kapott pénzbeli támogatást. A 

Kazár Községi Sport Egyesület 800.000 Ft-ról 
számolt el, a Polgárőr Egyesület Kazár 300.000 Ft-
ot használt fel 2011-ben.  

- A testület az egyéb napirendi pontokban 
döntött a Bursa Hungarica Ösztöndíj 
elbírálásáról. 

Minden kazári nappali tagozatos hallgató 4000Ft-os 
havi támogatásban részesül az önkormányzattól. 

A testület 

- Együttműködési megállapodást fogadott el 
a szlovákiai Liptovska Teplicka-val  

- Elbírálták a szociális segélyek és a 
lakásfenntartási támogatások kérelmeit. 

- Döntött arról, hogy minden idős 70 év feletti 
egyedülálló valamint a nagycsaládosok 
4000Ft vásárlási utalványt kap karácsonyra 

Karácsonyi Gála 

A gála december 20-án kerül megrendezésre  

http://www.kazar.hu/

