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Testületi ülés 

Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 

2012. augusztus 02-án tartotta meg soron 

következő ülését. 

A hatályos jogszabályok változása miatt a 

képviselő-testület ismét tárgyalta a települési 

szilárd hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési 

helyi közszolgáltatásról szóló 17/2001.(XII.21.) sz. 

rendeletének módosítását. Az ez évben hatályba 

lépett 2012. évi XXVIII. törvény feloldotta a 2011. 

évi CCI törvényben kihirdetett díjstopot, és a 

hulladékgazdálkodásról szóló törvényt úgy 

módosította, hogy a hulladékkezelési 

közszolgáltatási díjként fizetendő egyszeri ürítési 

díj mértéke 2012. április 15-től nettó 650,-Ft-ig 

emelhető a 120 liter méretű edény esetében. 

A Salgótarjáni Városgazdálkodási és Üzemeltetési 

Kft. által beterjesztett 4,1 %-os díjemelési javaslatot 

– mely konkrétan 32,-Ft-os emelést jelent - a 

testület elfogadta. Így a szemétszállítás díja áfa 

nélkül: 810,-Ft/hó/lakás. 

A képviselő-testület határozathozatal mellőzésével 

tudomásul vette Mona Gyula körjegyző 

jogszabályváltozásokról szóló tájékoztatását.  

Az Uniqa Biztosító Zrt. Kazár Község 

Önkormányzata vagyon-és felelősségbiztosításával 

kapcsolatos ajánlatát a képviselő-testület elfogadta, 

tekintettel arra, hogy az ajánlatban szereplő éves 

összeg kedvezőbb, mint a jelenleg fizetett éves díj. 

A döntés értelmében megszünteti a Groupama 

Garancia Biztosítóval kötött szerződését, az 

önkormányzat vagyon-és felelősségbiztosítását 

2012. szeptember 2-ai fordulónappal az Uniqa 

Biztosító Zrt. látja el.  

A képviselő-testület megtárgyalta Tari Miklós 

salgótarjáni lakos kérelmét. A döntés értelmében a 

képviselő-testület a Kazár Dózsa György út 11. 

szám alatti ingatlanon lévő elővásárlási jogáról Tari 

Miklós salgótarjáni lakos mint eladó, Magyar István 

budapesti lakos mint vevő által megkötendő adás-

vételi szerződés megkötése esetében lemondott. 

Programok a hosszú hétvégére   

 
Augusztus 18. White Party- Magtárház udvar 

A Tizen5let szervezésében 21 órai kezdettel White 

Party, közreműködik Dj Geroy 

Augusztus 19. – Kazár-Tájház udvar 

17.30- 19:00 Napraforgó Meseszínpad előadása 

20.00 Roy & Ádám Trió élőkoncert 

21.30 Vendégségi bál - Szőllős Robi, Menczel 

Anett és Kókai Balázs közreműködésével 

22.00 Tűzijáték 

Augusztus 20.- Római KatolikusTemplom 

10:00 Ünnepi mise Kenyérszentelés  

Gólyahír  

Elérhető az élő web kameraszolgáltatás a kazári 
gólyafészekről! 

Az alábbi linken keresztül figyelhetitek meg őket! 

http://www.kazar.hu/ 

BME hallgatók Kazáron  

Ismét ellátogattak településünkre a Budapesti 

Műszaki Egyetem hallgatói, akik a mai napon 

kezdték meg a munkát településünkön. A 

Kézművesház udvarán a kerítést újítják fel bontott 

téglából és újrahasznosított anyagokból.  

http://www.kazar.hu/

