4. évfolyam / 4. szám
2013. március 1.
Menetrend
Kazár

Község

Önkormányzatának

menetrend

módosítási kérelmét a Nógrád Volán Zrt. elfogadta.
Salgótarján-Kazár-Mizserfa vonalon 2013. február
1-től a Salgótarján állomásról munkanoapokon 10
órakor Vizslás- Kazár útirányon át Mizserfára
közlekedő járatot Kazár, Bélatelep megállóhely
érintésével közlekedik.

Nőnapi program
2013. március 7-én (csütörtökön) várunk mindenkit
szeretettel, Nőnapi programunkkal.
17 óra Nők a képzőművészetben Hertelendy M.
Zsuzsanna Kiállításának megnyitója
17:30 Nőnapi köszöntő helye: Magtárház
17:40 Fontos zenekar műsora
18:10 Zenés est a Magtárházban – zenél Szőllős
Róbert

Március 15-i megemlékezés
1848-49-es

Forradalomra

március

A START munkaprogramon kívül várhatóan eltérően az eddigi évek tapasztalataitól- jelentősen
szűkülni fog a foglalkoztathatóság létszáma. Ez azt
jelenti, hogy kevesebb számban indul rövid távú (12 hónap, 6-8 órás) közfoglalkoztatás.
A munkabérek tekintetében is változás történt.
2013-ban a közfoglalkoztatási bérek a következő
képen alakulnak:
Közfoglalkoztatási bér
4 órás
Bruttó
37500 Ft
6 órás
56625 Ft
8 órás
75500 Ft

Helye: Ikszt épülete

Az

Kazár a Start munkaprogramban várhatóan 4
programlábbal indul. Folytatódik a mezőgazdaságiés belvíz védekezési program illetve új elemként az
értékteremtő program keretein belül önkormányzati
épületek felújítását , a negyedik programban pedig
az illegális hulladéklerakók felszámolását tűztük ki
célul.

14-én

Nettó
28500 Ft
37089 Ft
49453Ft

Közfoglalkoztatási garantált bér (szakirányú
végzettség+szakmájában foglalkoztatva)

emlékezünk meg ünnepi műsor keretein belül.
A

műsor

18

órakor

kezdődik

az

ASÁAMI

tornatermében.

4 órás

A megemlékezést követően gyertyás felvonulás
a

templomkertig,

Nettó
31702 Ft

6 órás

A műsor címe: Petőfi Sándor naplója.
lesz

Bruttó
48400 Ft

ahol

sor

kerül

a

hagyományos koszorúzásra is.

Közfoglalkozatás 2013
Kazár község 2013-ban éves szinten kb 60 fő
foglalkoztatását fogja tudni megvalósítani.
Az idén is folytatódik a Start közfoglalkoztatási
program, melyben kb 40 fő vehet majd részt.

72600 Ft

47553 Ft

96800 Ft

63404Ft

8 órás

Sajnos az idei közfoglalkoztatást a vártnál
alacsonyabb létszámmal tudjuk csak elindítani de
összességében elmondható, hogy településünk az
idei évben is tud értéket teremtő programokat
megvalósítani.

