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Önkormányzati Hírek

Hagyományőrző Galéria

Kazár Község Önkormányzata pályázatot
nyújtott be az Országos Foglalkoztatási
Közalapítványhoz, melynek keretein belül 149
főt kívánunk foglalkoztatni. Az új rendelet
értelmében, aki évi 30 nap munkaviszonyt nem
tud elszámolni egy év alatt, attól megvonják az
aktív korúak ellátását.

Új egyedi, kézzel gyártott faragott bútorok
kerültek a Hagyományőrző Galériába

A tavalyi 45 fő helyett idén csak 9 embert
tudunk foglalkoztatni 8 órás munkaidővel, 10
hónapig, és további 140 főt 4 órás
munkaidővel, 2 hónapig.
Az önkormányzati ellátások egy főre eső
jövedelemhatárai:
Aktív korúak ellátása
(Rendszeres szociális segély – bérpótló
juttatás)

Lakásfenntartási támogatás

Az egy fogyasztási
egységre eső határ:
25.650 Ft
42.750 Ft

Közgyógyellátás
(Feltétele, hogy havonta fogyasztandó gyógyszerköltség meghaladja
a 2.850 Ft-ot)

Családban élőknél:
Egyedül állóknál:
Átmeneti segély
Családban élőknél:
Egyedülállóknál:

28.500 Ft
42.750 Ft
28.500 Ft
42.750 Ft

A 2011. évi bérek és ellátások módosulásáról
szóló részletes tájékoztatót megtalálják a
www.kazar.hu oldalon.
Köszönjük mindazoknak, akik véleményüket,
javaslatukat eljuttatták a 2010-2014 év közötti
Gazdasági
Program
összeállításához.
Javaslataikat beépítettük, és reméljük meg is
tudjuk valósítani a négy év alatt.
Megkezdtük a 2011. évi költségevetés
előkészítését, előreláthatólag 30 millió forinttal
kevesebb állalmi támogatás érkezik a
településre, mint az elmúlt évben.

2011 az Önkéntesség Éve
A 2011-es év az önkéntesség éve, mely
értelmében
a
civilek
kidolgozhatnak
programokat, azokat összehangolhatják és a
lakosság felé közzé tehetik. Az önkéntesség
értelmében szabadon lehet csatlakozni a
mozgalomhoz, a kidolgozott programokhoz, és
azok megvalósításához. Várjuk a lakosságot,
hogy csatlakozzanak a programjainkhoz,
vegyenek részt saját környezetük rendezésében.
Rejtvény
A Kazári élet Szó januári számában megjelent
keresztrejtvény
helyes
megfejtése:
„Az
ünneplés csak annak jelent valamit, aki részt
vesz benne”. A szerencsés megfejtők között 2
kazári csésze került kisorsolásra, melynek
nyertesei:
Kovács Józsefné, Kazár Petőfi út 19 és
Kovács Rozália, Kazár Liget út 39.
A keresztrejtvény játékunkat folytatjuk a Kazári
Élet és Szó következő számában.

