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Képviselő testület 

Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2011. július 5-én tartotta soron következő ülését. 

A testület tájékoztatót hallgatott a település 

egészségügyi helyzetéről, melyben dr. Baranyi 

György, Dr. Koncz Gábor és a védőnő, Deákné 

Oláh Éva számolt be. (A tájékoztatók a honlapon 

elolvashatók.) 

A képviselő-testület elfogadta a köztemetőkről és a 

temetkezés rendjéről szóló rendelet módosítását (a 

honlapon elolvasható), a 2011.évi 

költségvetésének módosítását, a Kazári 

Szociálpolitikai Nonprofit Kft. 2011.évi üzleti 

tervének módosítását. 

A testület a Bojtorján Óvodafenntartó Társulás 

vezetőjének megbízta Katona Miklósné, illetve 

döntött az óvodafenntartó társulás létszámának 1 

fővel történő csökkentéséről. 

Egyebek napirendi pontokban tárgyalta a települési 

rendezési terv módosításához érkezett lakossági 

kérelmet, ingatlanvásárlási javaslatot, a BGF 

Pénzügyi és Számviteli Főiskola Kar Salgótarjáni 

Intézetével kötött együttműködési megállapodást, a 

szociális étkezés és az idősek klubjába történő 

étkeztetés vállalkozási szerződéséről szóló 

tájékoztatót.  

Döntött a Salgótarjáni VGÜ Kft. szelektívhulladék 

gyűjtéséhez kapcsolódó együttműködési 

megállapodás elfogadásáról, az esélyegyenlőségi 

terv elkészítésére érkezett árajánlat elfogadásáról, 

az önkormányzat részére felajánlott ingatlan 

térítésmentes átadás elfogadásáról, illetve a roma 

mediátorral együttműködési megállapodás 

megkötéséről. 

Zárt ülés keretében döntött az átmeneti segélyre, a 

lakásfenntartási támogatásra beadott kérelmek 

elbírálásáról. 

 

 

 

Clevelandi regös csoport 

A clevelandi regös csoport július 3-án érkezett (az 

Amerikai Egyesült Államokbeli Ohayo államból, 

Cleveland városból) 2011. évi körútjának egyik 

állomására, Kazárra. Itt tartózkodásuk során 

megismerkednek a Palócfölddel, ellátogatnak 

Szécsénybe, Hollókőre, Szentkútra valamint 

Salgótarjánba. Megismerkednek a kazári 

népviselettel, népdalokkal, népművészeti 

tárgyakkal. 

Az amerikai vendégek nagyon jól érzik magukat kis 

falunkban, több közös programon vettek részt a 

helyi fiatalokkal (táncház, tábortűz, helyi varroda 

meglátogatása stb.). Ők is készülnek a szombati 

Beach Partyra, vasárnap pedig egy disznóvágáson 

vesznek részt. 

Későbbiekben ellátogatnak Kárpátaljára, a 

Vereckei-hágóhoz, Munkács várához, majd 

közelebbről megismerkednek a Felvidékkel is. 

Egyetemista gyakornokok 

A Budapesti Műszaki Egyetem 17 hallgatója kezdte 

meg nyári gyakorlatát Kazáron. A hallgatók legfőbb 

feladata egy kukoricagóré készítése, amely 

alkalmas lesz bábszínház rendezésére is. 

Beach Party 

2011. július 9-én (szombat) a Tizen5let Ifjúsági 

Egyesület ismét bulit rendez, melynek helye: 

Magtár Közösségi Ház udvara. 

Belépés: 

 Lányoknak: 300 HUF 

 Fiúknak: 500 HUF 

 Ajándék koktél!!! 

21 órától nyitja meg kapuit a Beach Party, melyre 

sok szeretettel várnak mindenkit a rendezvény 

szervezői! 

  

 


