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Kazár bemutatkozik  

Február 5-én, szerdán Salgótarjánban a 
Balassi Bálint Megyei Könyvtárban az 
Értékeink Nógrád megyében kiállítás 
sorozat részeként, Kazár bemutatkozik, 
címmel nyílik kiállítás.  

A kiállítás kb 3 hétig lesz megtekinthető a 
könyvtár épületében, ahová a 
gyűjteményeinkből, népviseletünkből, 
kiadványainkból, viszünk egy kis ízelítőt.  

A kiállítás megnyitója 2014. február 5-én 
lesz 16 órától.  

Mindenkit szeretettel várunk! Legyünk 
együtt büszkék településünkre! 

Szemétszállítási díj 

Január elsejétől a Városgazdálkodási és 
Üzemeltetési Kft-hez (VGÜ) kerül a 
szemétszállítási díj kiszámlázása. Az első 
negyedévi csekk várhatóan március 31-ig 
kerül kiszámlázásra.  

A 60. életévét betöltött egyedül élő és a 80 
év feletti házaspárok továbbra is az 
Önkormányzat épületében vásárolhatnak 
szemeteszsákot, a 70 év feletti egyedül 
élőknek, az önkormányzat havonta 
maximum 2 szemeteszsákot biztosít.  

Ebrendészeti adó 

Felhívjuk a tisztelt lakosság figyelmét, hogy 
amennyiben ebük elpusztul, elveszik, 
elajándékozásra kerül, vagy új kutya kerül 
a tulajdonukba, írásos bejelentési 
kötelezettségük van az önkormányzat felé.  
Az ebadó mértéke továbbra is 3000 Ft / év, 
melyet egy összegben kell rendezni. 
Ebrendészeti hozzájárulás fizetésére 
kötelezett a január 1-i tulajdonos. Az évközi 

változások a tárgyévet követő év január 1-
től vehetők figyelembe.  

Élelmiszersegély 

Kazár Község Önkormányzata 2013. 
január hóban 510 kg lisztet, 200 kg 
szarvacska tésztát, 27 kg meleg 
szendvicskrémet és 330 kg kristálycukrot 
kapott a Magyar Élelmiszerbank 
Egyesülettől. 

Az adomány hamarosan kiosztásra kerül. 

Szociális Tűzifa segély  

Az önkormányzat a BM szociális 
tűzifavásárláshoz kapcsoló kiegészítő 
támogatást nyújtott 109 m3 fa 
vásárlásához.  

Az 57/2013. számú BM rendelet alapján 
kizárólag azok a családok részesíthetők 
támogatásban, akik aktív korúak 
ellátásában, az időskorúak ellátásában és 
a lakásfenntartási támogatásban 
részesülnek, vagy a családban 
halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket 
nevelnek. 

A képviselőtestület által, 2013. december 
18-án elfogadott rendelet alapján a 
jogosultak közül előnyt élveznek azok a 
családok, akik a háztartásukban három 
vagy több kiskorú gyermek neveléséről, 
fogyatékos vagy tartós beteg személy 
ellátásáról gondoskodnak. 

A rendelet alapján egy család maximum 
2m3 tűzifát kaphat. 


