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Kutyák chippelése

Megkezdődött a kamerarendszer kiépítése

Mint már tudják, 2013. január 1-től kötelező a 4
hónapnál idősebb ebeket chippel kell ellátni.

A Polgárőr Egyesület nyertes pályázata alapján

Ezt a jegyző és az állategészségügyi hivatal

Kazár településen megkezdődött a biztonsági

ellenőrzi, mulasztás esetén bírságot szabhat ki.

kamerarendszer kiépítése.

A chippel nem rendelkező ebek tulajdonosai

A

ebenként 45.000-135. 000 Ft-ig terjedő állatvédelmi

átadásra.

bírságot kaphat.
Ezúton értesítjük a lakosságot, hogy Kazár Község
Önkormányzata lehetőséget biztosít arra, hogy
szervezett

formában

elvégeztethessék

a

kutyatulajdonosok

kedvencükön

a

szükséges

rendszer

várhatóan

március

végén

kerül

Védőnői feladatok
2013. január 1-től a településen a védőnői
feladatokat változatlanul Oláhné Deák Éva látja el,
az eddigi gyakorlat szerint, és a megszokott
rendelési időben.

állatorvosi beavatkozást.
A chippelés díja 3500 FT, melyet a helyszínen kell
fizetni az állatorvos (Dr. Mag Gyula) részére.

Szociális segély- tűzifa

2013. január 22-én az alábbi helyszíneken lesz

Kazár Község Önkormányzata részére a BM

lehetőség a chippeltetésre:

szociális tűzifa vásárláshoz kapcsoló kiegészítő

30

900-1100—Kazár Községháza

támogatást nyújtott 49 m3 fa vásárlásához. Az

30

59/2012. számú BM rendelet alapján kizárólag

11 -12 - Kazár Kultúrotthon előtti terület
00

00

azok a családok részesíthetők támogatásban, akik

13 -15 - Mizserfa
A szervezett jelölésen kívül egyénileg, háznál is

aktív

van lehetőség a chippelés elvégzésére, melynek

ellátásában és a lakásfenntartási támogatásban

többletköltsége 500 FT/ eb.

részesülnek.

Kazári Közös Önkormányzati Hivatal

A képviselőtestület által, 2013. január 14-én

2013.

január

1-től

Kazár

és

Rákóczibánya

települések létrehozták a Közös Önkormányzati
Hivatalt,

amely

a

megszűnt

körjegyzőség

jogutódjaként látja el a továbbiakban a hatósági
ügyintézést. A közös hivatalt a jegyző vezeti.
A Közös Hivatal általános ügyfélfogadási rendje:
Hétfő: 1300-1700
Kedd: 800-1200
Szerda: 800-1200
Csütörtök: Ügyfélszolgálat szünetel
Péntek: 800- 1200

korúak

ellátásában,

az

időskorúak

elfogadott rendelet alapján a jogosultak közül
előnyt

élveznek

azok

a

családok,

akik

a

háztartásukban három vagy több kiskorú gyermek
neveléséről, fogyatékos vagy tarts beteg személy
ellátásáról gondoskodnak.
A szociális tanács javaslata alapján egy család
maximum 2 m3 tűzifát kaphat.

