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Itt a farsang áll a bál…
Farsangoztak az ovisok
Február 15-én, szombaton Farsangot tartottak az
óvodások, az iskola aulájában.
Az idén 21 óvodás jelmezét csodálhatták meg a
kedves vendégek, miközben a kicsik daloltak,
táncoltak.
Együtt
perdült-fordult
oroszlán,
boszorkány, varázsló és más egyéb meseszereplő.
Minden jelmezt csokoládéval jutalmaztak.

Iskolai Farsang
A kazári Aba Sámuel Általános és Alapfokú
Művészeti Iskolában február 28-án rendezik meg
az iskolai farsangot.
Az osztályok színvonalas produkcióval készülnek a
nyitótánc pedig a country lesz, amit a 8.
osztályosok adnak elő.
A rendezvény 13 órától 20:30 óráig tart.
A belépődíj:
- Jelmezeseknek 50 Ft
- Iskolásoknak 100 Ft,
- Felnőtteknek 200 Ft.
A tombola pedig 100 Ft-ba fog kerülni.
A rendezvényre minden érdeklődőt szeretettel
várunk!

Nyugdíjasok farsangi bálja
Március 1-én 15 órától kerül megrendezésre a
nyugdíjasok farsangi bálja a Magtárházban.
Minden nyugdíjas korút, aki szívesen jelmezbe
öltözne szeretettel várnak!
A jó hangulatról Berecz György gondoskodik.

Gépjármű adó
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a 2014. évi
gépjármű adó első félévi összegének befizetési
határideje:
2014. március 17.
A határozatok kézbesítése folyamatban van.

Térítési díjak
2014. évtől a szociális étkeztetés és a házi
segítségnyújtás a kistérségtől ismételten az
önkormányzat feladatkörébe került, ezért Kazár
Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a
2014. február 6-ai ülésén elfogadta a 2014.
március 1-jétől érvényes térítési díjakat, melynek
mértéke bruttó összegben az alábbiak szerint
alakul:
- szociális étkeztetés:
510 Ft/nap,
a
szociális
étkeztetésre
vonatkozó
kedvezmények
mértéke
a
szolgáltatást
igénybevevő jövedelmének függvényében:
28.500 Ft alatt
100% (ingyenes)
28.501 Ft – 50.500 Ft
50%
50.501 Ft – 75.500 Ft
30%
75.501 Ft – 100.000 Ft 20%
100.001 Ft-tól
0%
- kiszállítás: 50 Ft/nap (a kedvezmények a
kiszállításra nem vonatkoznak),
- házi segítségnyújtás:180 Ft/gondozási óra,
- óvodai étkeztetés:400 Ft/nap (napi háromszori
étkezés),

- iskolai étkeztetés:460 Ft/nap (napi kétszeri
étkezés),
- iskolai ebéd: 370 Ft.
A térítési díjak kizárólag a költségvetési törvényben
meghatározott, 2014. évre tervezett 2,4%-os
infláció mértékével emelkedtek.

Óvodai beiratkozás és zárva tartás
A képviselők a 2014. február 6-án megtartott
testületi ülésen döntöttek a Kazári Napraforgó
Óvodába történő beiratkozás, és a nyári zárva
tartás időpontjáról. A 2014-15-ös nevelési évre az
óvodai beiratkozás 2014. május 5-9 közötti
időszakban történik.
A nyári
karbantartási
és
takarítási
munkálatok miatt az óvoda 2014. július 28 –
augusztus 25. közötti időszakban zárva tart.

