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Költségvetés 
Kazár Község Önkormányzata február 14-én 
elfogadta a 2011. évi költségvetését. 
A költségvetés bevételi és kiadási főösszege 
424.719 ezer Ft. Az önkormányzat összes bevétele 
2010-hez képest 41.351 ezer Ft-tal csökkent. 
Jelentős bevétel csökkenés (7%) tapasztalható, az 
átengedett személyi jövedelemadóból. Ugyanakkor 
jelentős csökkenés tapasztalható a 
közfoglalkoztatás területén. Tavaly 100 főt tudtunk 
foglalkoztatni átlagosan 4 hónapra napi 8 órában. 
Az idén azonban csak napi 4 órában tudunk 
foglalkoztatni 140 főt, átlagosan 2 hónapra. A napi 
8 órában történő foglalkoztatásra csak 9 fő 
esetében lesz mód. Az 55 éven felülieket 
egyáltalán nem lehet foglalkoztatni. Az 
önkormányzatnak idén a bérpótló juttatások 20 %-
át kell önerőből biztosítani, a tavalyi 5%-al 
szemben. A lakosságarányos alaptámogatások is 
jelentősen csökkennek, mert a lakosság létszám 
2048-ról, 1997 főre csökkent. Ez főleg az alacsony 
születések számával és a jelentős elhalálozással 
magyarázható. Az oktatásra fordított összeg 
összességében 5%-al növekedett, de sok olyan 
normatíva maradt el, amelyhez tavaly pályázat úján 
jutottunk hozzá, így a fenti növekedés 
forrástöbbletet nem eredményez.  
Új beruházásokat 2011-ben az önkormányzat nem 
tervez, a folyamatban lévőket kívánja befejezni, 
hiszen ezek is jelentős forrást igényelnek, még 
akkor is ha 100%-os a támogatás, hiszen 8-10 
hónapos megelőlegezés, csak hitelfelvétellel 
történhet. 

Képvisel ő Testület 

A képviselőtestület együttműködési megállapodást 
kötött a Cigány Kisebbségi Önkormányzata, 
amelyben szabályozzák a kisebbségi 
önkormányzat költségvetésének elkészítési rendjét, 
előirányzatuk módosítását, beszámolói kötelezett-
ségüket és a gazdálkodás rendjét. 
Továbbá megállapodtak Kazár Község 
Önkormányzatával, hogy a szükséges feltételeket 
térítésmentesen biztosítja - így az ülések idejére 
termet, a működéshez szükséges feltételeket 
(telefonhasználat, számítógép használat, papír és 
egyéb kiegészítő) is biztosít. 

Kazár Kupa  

A Kazár Községi Sportegyesület és a helyi 
önkormányzat közös szervezésében, valamint a 
vállalkozók támogatásával immár tizenkettedik 
alkalommal rendezik meg e hét végén – szombaton 
és vasárnap – a Kazár Kupa nagypályás viadalt.  
A viadalon ezúttal is négy csapat (Kazár, Vizslás, 
Mátraszele, Mátraterenye) méri össze erejét.  

A program 
Március 5. szombat:  

13:00: Vizslás – Mátraternye.  
15:00: Kazár – Mátraszele.  

Március 6. vasárnap: 
13:00: A 3. helyért  
15:00: Döntő 
16:45: Díjátadó 

Ófalu 

Megkezdődött az Ófalu működésének kidolgozása, 
várjuk a véleményüket, ötletüket az alábbi címre: 
Kazár Község Önkormányzata - 3127 Kazár 
Tanács út 1. A borítékra írják rá: ”Ófalu program” 
Vagy küldjék el e-mailben az alábbi címekre: 
kultura@ kazar.hu  

További információk:  
Gecse Ákos: 06-32/341-360 
Tőzsér László: 06-32/341-220 

Nőnap 

Szeretettel meghívjuk a település (14 év feletti) 
hölgyeit, 2011. március 8-án (kedd) 19 órakor 
tartandó Nőnapi zenés rendezvényünkre. A 
rendezvény helye a Magtárház, a zenét Szőllős 
Róbert szolgáltatja. 

Sok szeretettel várunk mindenkit! 

Március 15-i megemlékezés 

Koszorúzással egybekötött megemlékezést tartunk 
2011. március 15-én kedden a Kézművesház 
udvarán. A rendezvény 18:00kor felvonulással 
kezdődik az Általános Iskolától. A megemlékezés 
után a Pilvax körben a Szabadságharc vezetőinek 
életéről hallhatnak előadást a Magtárházban. 

Rendezvényünkre mindenkit szeretettel várunk. 


