4. évfolyam / 20. szám
2013. december 13.
Testületi ülés
Kazár Község Önkormányzatának képviselő
testülete 2013. december 18-án tartja soron
következő testületi ülését, melyen az alábbi
napirendi pontokat tárgyalják:
1. Beszámoló a település egészségügyi
helyzetéről
2. Rendőrségi beszámoló Kazár község
közbiztonsági helyzetéről, a 2013. évben a
közbiztonság érdekében tett intézkedésekről
és az azzal kapcsolatos feladatokról
3. Civil szervezetek beszámolója az
önkormányzat által nyújtott támogatások
felhasználásáról
4. Tájékoztató a helyi adó rendeletek
végrehajtásáról, a helyi adó rendelet
felülvizsgálata
5. A szociális célú tűzifa juttatás szabályairól
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
6. A települési hulladékkal kapcsolatos
hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról
szóló önkormányzati rendelet megalkotása
7. Pénzbeli és természetbeni szociális és
gyermekvédelmi ellátásokról szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
8. A képviselő-testület 2014. évi üléstervének
elfogadása
9. Salgótarján és Térsége Önkormányzatainak
Társulása társulási megállapodás
módosítása
10. Egyebek

Újabb könyvfelajánlás
Az IKSZT épületében helyett kapott könyvtárba
folyamatosan érkeznek a könyvadományok,
legutoljára
Nagy
Szilárd
felajánlásával
gazdagodott, aki 31 kötetet ajándékozott a könyvtár
részére.

Megújul a kultúrház
A szebb napokat is megélt épület felújítását a 36 Jó
Palóc Nonprofit Kft és Kazár Község
Önkormányzata együttműködés keretében valósítja
meg,
A 36 Jó Palóc Nonprofit Kft sikeresen pályázott egy
Vidékfejlesztési Innovációs Központ létrehozására
50 Millió Ft értékben, mely összeget Kazár Község
Önkormányzata saját forrásból további 70 Millió Ftal egészít ki, hogy a felújítást követően az épület

külső homlokzati elemei (vakolat, nyílászárók), a
tető, és a kerítés is felújításra kerülhessen,
valamint az épület új arculatába illő parkoló is
megépülhessen. Az épület belső megújuláson is
keresztülmegy, hiszen a gáz- és vízvezetékek
teljes felújítása mellett nemcsak konferencia- és
rendezvényterem, hanem irodák és helyi készítésű
termékeket árusító üzlet is kialakításra kerül majd.
A felújítást követően a két szervezet közösen
kívánja működtetni a központot.

Energetikai fejlesztés
Az önkormányzat az Új Széchenyi Terv Környezet
és Energia Operatív Program támogatási
rendszeréhez benyújtott „Energetikai fejlesztés
Kazáron” című pályázatát az Irányító Hatóság
vezetője 25.355.204 Ft összegű támogatásra
érdemesnek ítélte. A projekt keretén belül
hálózatba tápláló kiserőmű épül, mely rendszernél
a napenergiából megtermelt áramot közvetlenül
felhasználjuk az óvoda, az idősek otthona és a
községháza vonatkozásában.

Karácsonyi Gála Program
16: 00 Gyülekező a Római Katolikus templom
előtt vendégvárás süteményekkel, forralt borral,
forró teával
17:00 Ünnepi műsor
Közreműködnek:
- Napraforgó óvoda óvodásai
- Aba Sámuel Általános és Alapfokú
Művészeti Iskola növendékei
- Kazári Népdalkör
- Hunyadi Jánosné, Vígh Józsefné
18:30 Magtárház
A Fontos Zenekar valamint az Aba Sámuel
Általános és Alapfokú Művészeti Iskola népzenei
tanszakos tanulóinak Karácsonyi koncertje

Békés Karácsonyt és Sikerekben
Gazdag Boldog Új Esztendőt
kívánunk mindenkinek!

