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Önkormányzati hírek 

Kazár Község Önkormányzatának 
Képviselőtestülete 2011. március 31-én 
módosította a szociális rendeletét, melyben 
megszabta a bérpótló juttatás folyósításának 
feltételeit. A támogatás folyósításának feltétele, a 
lakókörnyezet rendben tartása, amely a 
következőket foglalja magában: 

• a kérelmező által lakott ingatlan állagának 
megóvása 

• a lakás higiénikus állapotának biztosítása 
• kerítés állagának megóvása 
• az ingatlan udvarának rendezése, tisztán 

tartása 
• kertjének rendszeres művelése 
• az ingatlan előtt lévő vízelvezető árok 

rendszeres tisztántartása 
• a járda tisztántartása, télen síkosság 

mentesítése 
• szeméttároló edény rendszeres használata 
• az ingatlan előtti terület fűnyírása, 

rendszeres karbantartása lehetőség szerint 
virágosítása 

 

2010. április 15-től újabb 15 ember foglalkoztatását 
kezdi meg az Önkormányzat. Az Értékteremtő 
Közfoglalkoztatási pályázat keretén belül 3 
szakmunkás és 12 segédmunkás részére tudunk 
munkalehetőséget biztosítani napi 8 órában 
december 15-ig.  
 

Új ügyvezetője van a Kazári Szociálpolitikai 
Nonprofit Kft-nek, Licskó Bálint személyében. Az új 
vezető foglalkoztatása határozott időig történik, 
2015-ig rendelkezik érvényes szerződéssel. 
 
Palóc Kanyar 

2011. április 23-24-én kerül megrendezésre a II. 
Palóc Kanyar, melyre 4 fős csapatok jelentkezését 
várják a rendezők. A győzteseket értékes 
nyereményekkel díjazzák, a legjobb csapat pedig 
egy wellness-hétvégét nyerhet.  
Részeltek és a nevezés feltételei: 

 www.palockanyar.hu  

Egészségnap  

Kazár Község Önkormányzata 2011. április 16-án 
(szombat) 9.30 – 13.00 óráig rendezi meg a 
Községi Egészségnapot, amelyen a következő 
ingyenes orvosi vizsgálatok és programok várják a 
lakosságot: 

• VÉRADÁS 
• Vérnyomásmérés, vércukor vizsgálat, EKG 

mérés 
• Szemvizsgálat - Dr. Vén Emese 
• Kedvezményes szemüvegkeret vásárlás –  

  AKCIÓ: Ahány éves, annyi % kedvezmény 
• Nőgyógyászati rákszűrés – Dr. Ghaoui Nadim 
• Bőrgyógyászat – Dr. Tranker Margit 
• Egészséges táplálkozás - egészséges ételek, 

saláták kóstolása 
• BIOSAROK 
• Rajzkiállítás 
• Energiapontok gyűjtése, jutalomsorsolás 

 
IKSZT munkatárs 

Kazár Község Önkormányzata kazári lakhellyel 
rendelkező pályakezdő diplomás fiatalok 
jelentkezését várja a hamarosan megnyíló IKSZT-
be, civil szervezetek együttműködésének elő-
segítése, összefogása és kulturális tevékenység 
munkakörbe. 
 
Új autót kapott a Polgár őrség 

Régi vágya teljesült a polgárőröknek, hiszen a 
kiöregedett Suzuki Swift helyett másik gépjárművet 
kapott az egyesület. A salgótarjáni rendőrség 10 db 
Opel Astra típusú gépjárművet ajánlott fel a 
Polgárőrség részére, 
melyre a Kazári 
Polgárőr Egyesület is 
pályázott. A megyéből 
három egyesület nyert 
a pályázaton, melyből 
az egyik a kazári. 
Mostantól a Polgár-
őrség egy piros színű Opel Astra-val fogja járni 
településünket. 

 


