4. évfolyam / 5. szám
2013. március 14.
Testületi ülés
Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a 2013. március 20-i ülésén döntött a
Kazári
Közös
Önkormányzati
Hivatal
szervezeti és működési szabályzatáról,
valamint
elfogadta
a
Képviselőtestület
szervezeti-és működési szabályzatát is.
Felülvizsgálta a köztemetőkről és a temetkezés
rendjéről szóló rendeletét, a díjmértékek
változatlan
összegben
kerültek
meghatározásra.
A képviselő-testület meghozta a Lenin és a
Kun B. út megváltoztatására vonatkozó
döntését.
A Lenin utat Hársfa utcára változtatták a Kun
Béla út pedig a Bányász utca nevet kapta.

Újabb Könyvadományokkal bővült a
könyvtár
Kovács József ( tanár úr) 110 db kötettel, Nagy
Iván 83 kötettel adományozta meg a falu
könyvtárát.
Köszönjük az értékes felajánlásokat.

Ebek chip beültetése
Az ebek chippel való ellátása türelmi ideje
2013. április 30-án lejár.
Ez után a jegyző és az állatorvos ellenőrzést
rendelhet el, melynek során a chippel nem
rendelkező ebek tulajdonosaira 45.000 Ft130.000 Ft-ig terjedő bírságot köteles kiszabni.
A veszettség elleni oltás beadásának feltétele
a házi kedvenc chippel való ellátása, így
amelyik eb nem rendelkezik azonosítóval, nem
kaphatja meg a kötelező védőoltásokat. Az
állatorvosnak a hatóság felé kötelessége
bejelenteni, ha kezelésre chippel nem
rendelkező eb érkezik.
A kötelező védőoltás beadásának időpontja
várhatóan április végére várható.

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.

Egészségnap
Az önkormányzat 2013. április 27-én
(szombaton) szervezi meg az Egészségnapot.
Ebben
az
évben
is
lesz
véradás,
szemvizsgálat, EKG mérés, vérnyomásmérés,
nőgyógyászati és bőrgyógyászati szűrés. A
nőgyógyászati rákszűrés díja 1000 Ft lesz,
amelyet a helyszínen kell fizetni.
A
gyerekeket
kerékpáros
ügyességi
vetélkedőre, a felnőtteket pedig szórakoztató
kiegészítő programokkal várjuk.

VGÜ-panaszbejelntések
A lakossági panaszbejelentések miatt a VGÜvel a jegyző tárgyalás folytatott, melynek során
megállapították, hogy a lakosságnál lévő
szeméttárolók rossz állapotban vannak, nem
vitatva azt, hogy a kezelésükkel is gondok
voltak az elmúlt időszak során.
A település kukái elöregedtek ezért a VGÜ
4500 Ft-os áron igény szerint jó állapotú, de
használt kukákat tud biztosítani a lakosság
részére.
Az
igények
felmérése
hamarosan
megkezdődik.

Kellemes Húsvéti Ünnepeket
kívánunk!

