4. évfolyam / 16. szám
2013. október 3.
Megkezdődtek az útjavítások

Testületi ülés

Kazár legtöbb útján megindultak a már régóta
várt útjavítások.
A szükséges kátyúzások és fedlap szintre
emelések mellett, némely útszakasz, útrész új
burkolatot is kap.
A javításban érintett utak a következők:
 Arany János út
 Béke út
 Béla út
 Bányász út
 Rákóczi út
 Szabadság út
 Tanács út

Kazár Község Önkormányzatának Képviselő
Testülete 2013. szeptember 30-án tartotta
soron következő ülését melyen:

Rendszeres
kedvezmény

gyermekvédelmi

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményhez
kapcsolódó hátrányos (H) / halmozottan
hátrányos
(HH) helyzet
megállapításának
szabályozása 2013. szeptember 1-jétől
jelentősen megváltozott. Az 1997. évi XXXIII.
tv. 67/A.§-a alapján a H helyzet az alacsony
iskolai végzettség, vagy az alacsony
foglalkoztatottság,
vagy
az
elégtelen
lakókörnyezet, míg a HH helyzet ezekből
legalább kettő együttes fennállása esetén
állapítható meg. A H/HH helyzetről a jegyző
határozatot hoz. A határozatban fel kell
tüntetni, hogy mely ok alapján került sor a
megállapításra, és a jogerőre emelkedését
követő öt napon belül tájékoztatásul meg kell
küldeni annak az intézménynek, ahova a
gyermek jár.
A 149/1997. (XI.10.) Korm. r. XI/A fejezete és
annak 3. melléklete szerint a kérelmet
kötelezően használandó formanyomtatványon
kell benyújtani. A kérelem és az igénybe
vehető kedvezményekről szóló tájékoztatás a
honlapon
(www.kazar.hu)
a
letölthető
dokumentumok között található meg.

-

Kazár Község Önkormányzata2013.évi
költségvetését módosította

-

Megalkotta a Térítési szóló 18/ 2013. évi
(X.1.) önkormányzati rendeletet, mely
szerint a térítési díjak nem változtak,
nettó értékei a következők:

Vásárolt élelmezés esetén alkalmazandó térítési díjak
2013. szeptember 1-jétől:
A) Intézmény
Kazári Napraforgó
Óvoda

Aba Sámuel
Általános Iskola és
Alapfokú Művészeti
Iskola

B) Ellátási forma
Egész nap

C) Térítési díj
310 Ft/nap

Tízórai

50 Ft/nap

Ebéd

210 Ft/nap

Uzsonna

50 Ft/nap

Egész nap

350 Ft/nap

Tízórai

65 Ft/nap

Ebéd

285 Ft/nap

Fotósmaraton Kazáron
Az elmúlt héten (2013. szeptember 18-22)a
TÁMOP-3.2.3.3-12/1-2013-0072 Kazár, mint
építő Közösség
pályázat keretén belül a
Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület
szervezésében
fotósok
látogattak
el
településünkre, akik környezetünket, az itt élő
emberek mindennapjait örökítették meg. Az
elkészült fotóanyagból kiállítást rendezünk az
IKSZT épületében.

