
4. évfolyam / 2. szám   

 2013. január 31. 

Testületi ülés  

Kazár Község Önkormányzatának Képviselő 
testülete 2013. 02. 06-án tartja soron következő 
ülését melyen az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalják: 

1. Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közötti 
fontosabb eseményekről, döntésekről 
Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester, Szomszéd Csabáné 
jegyző 
 
2. Kazár község Önkormányzata Képviselő-testületének 
2013. évi üléstervének elfogadása 
Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester 
Elkészítésért felelős: Szomszéd Csabáné jegyző 
 
3. Javaslat a Kazári Közös Önkormányzati Hivatal 2013. 
évi költségvetésére 

(közösen Rákóczibánya Község Önkormányzata Képviselő-
testületével) 
Előterjesztő: Szomszéd Csabáné jegyző  
Elkészítésért felelős: Szomszéd Csabáné jegyző  
 
4. Javaslat a Bojtorján Óvodafenntartó Társulás 2013. évi 
költségvetésére  

 (közösen Rákóczibánya Község Önkormányzata Képviselő-
testületével) 
Előterjesztő: Katona Miklósné óvodavezető 
Elkészítésért felelős: Szomszéd Csabáné -   Katona Miklósné  
                    jegyző     mb. intézmény-
vezető   
 
5. Kazár Község Önkormányzatának térítési díjakról szóló 
rendeletének megalkotása 
Előterjesztő: Szomszéd Csabáné jegyző  
Elkészítésért felelős: Szomszéd Csabáné jegyző   
 
6. Javaslat Kazár Község Önkormányzatának 2013. évi 
költségvetésére 

Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester 
Elkészítésért felelős: Szomszéd Csabáné jegyző   
 
7. Rendőrségi beszámoló Kazár község közbiztonsági 
helyzetéről, a 2012. évben a közbiztonság érdekében tett 
intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 
Előterjesztő: Berki Ferenc körzeti megbízott 
Elkészítésért felelős: Berki Ferenc körzeti megbízott   
 
8. Az utcanevek megváltoztatására vonatkozó döntés 
meghozatala 
Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester 
Elkészítésért felelős: Szomszéd Csabáné jegyző   
 
9. Egyebek 

Ebek chip beültetése 

Aki még nem végeztette el kedvencén a chip 
beültetést még megteheti. Ügyfélfogadási időben a 
községházán, a recepción feliratkozhat és 

kérelemre az állatorvos a háznál elvégzi a chip 
beültetést. 

 Ügysegéd 

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelemét, hogy 
azokat a kérelmeket, amelyek már a Járási Hivatal 
hatáskörébe tartoznak, így a közgyógyellátással, a 
lakcímbejelentéssel, valamint az ápolási díjjal 
kapcsolatos kérelmeket ügysegéd 
közreműködésével keddenként 10:00- 12:00-ig a 
Községházán leadhatják. Az ügysegéd továbbítja 
kérelmüket a Járási Hivatal felé.  

Madárbarátok 
A Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület 
tovább folytatja a már évekkel ezelőtt pályázat 
alapján elkezdett „Madárbarátok” programját, 
melyben a kihelyezett madáretetők gondozását és 
feltöltését a partnerekkel folyamatosan végzi. 

Közmeghallgatás 
A Környezetvédelmi Felügyelőség Budapestről a 9. 
számú bánya engedélyezése miatt 
közmeghallgatást tart február 21-én 15 órától, 
ebben az időpontban kerül sor Kazár Község 
Önkormányzatának éves közmeghallgatására is.  

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ 
Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a Szent Anna 
Patika 2013. január 21-től a tulajdonosok döntése miatt 
bezárt, ezért a községben működő fiókgyógyszertár sem 
áll a lakosság rendelkezésére.  
Az önkormányzat tárgyalásokat folytat és keresi a 
lehetőséget a fiókgyógyszertár újbóli megnyitására, de 
az átmeneti időszakban is biztosítani szeretné a 
lakosság gyógyszerrel való ellátását.  
Ennek érdekében az orvosi rendelőkben gyűjtőládát 
helyezünk el, ahová mindenki bedobhatja a kiváltásra 
szánt receptjeit. Amennyiben recept nélküli gyógyszerre 
van szükségük, azt is írásban jelezzék. Az összegyűjtött 
recepteket minden rendelési napon elviszik, és 
lehetőség szerint még az nap a gyógyszereket házhoz 
szállítják.  
A receptek összegyűjtését és a gyógyszerek szállítását 
a Fagyöngy Patika végzi, a gyógyszerek ellenértékét a 
szállítással egy időben közvetlenül nekik kell megfizetni. 
A patika a szállításért különdíjat nem számol fel.  
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy a gyógyszerek 
beszerzésre fentiekben biztosított szolgáltatást vegyék 
igénybe, a fiókgyógyszertár nyitásáról a későbbiekben 
tájékoztatást adunk. 
 


