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Sport Café üzemeltetésére vonatkozó bérleti 

szerződés felbontása 

Az Anta Art Kft. és Kazár Község Önkormányzata között 
a Sport Café üzemeltetése ügyében az elmúlt 
időszakban több esetben történt egyeztetés, adósság 
átütemezés, ami sajnos nem vezetett eredményre. Így 
Kazár Község Önkormányzata az Anta Art Kft. Sport 
Café működtetésére vonatkozó 2010. november 12-én 
kelt bérleti szerződését, az önkormányzat fel fennálló 
jelentős tartozás miatt 2012. szeptember 14. napjával 
azonnali hatállyal felmondta. 

Kazár Község Önkormányzatának 2012. évi 
költségvetésének módosítása, 2012. évi 
költségvetésének I.félévi teljesítése 

Kazár Község Önkormányzatának Képviselőtestülete 
2012. 09-12-én tartott testületi ülésén Kazár Község 
Önkormányzata 2012. évi költségvetését az első 
félévben realizált többletbevételek összegét figyelembe 
véve 481.101 eFt-ra módosította, ezzel egyidejűleg 
elfogadta Kazár Község Önkormányzata 2012. évi 
költségvetésének első félévi teljesítését.   

Megállapodás a Kazár Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzattal 

A Kazár Cigány Kisebbségi Önkormányzat nevében 
történő változtatás (Kazár Cigány Nemzetiségi 
Önkormányzat), illetve jogszabályváltozások miatt 
szükségessé vált a két önkormányzat között új 
megállapodás megkötése. Az új együttműködési 
megállapodást Kazár Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete elfogadta.  

Személyi térítési díjak 

Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 
döntött arról, hogy a 2012/2013-as tanévben, 2012. 
09.01-től 2012. 12.31-ig (4 hónapra) a kazári állandó 
lakhellyel rendelkező, művészeti oktatásban résztvevő 
tanulók térítési díját az önkormányzat átvállalja. 

Az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti 
Iskola Alapító okiratának módosítása 

A jogszabályváltozások, ill. a Magyar Államkincstár 
jelzése miatt szükségessé vált Alapító okirat 
módosítását a képviselő-testület tagjai egyhangúlag 
elfogadták. 

A 2012/2013-a, óvodai nevelési év, ill. tanév indítása 
A képviselő-testület tájékoztatót hallgatott meg a 
2012/2013-as óvodai nevelési év, illetve tanév 
indításának tapasztalatairól.  

Katona Miklósné óvodavezető ismertette a képviselő-
testület tagjaival, hogy a Napraforgó Tagóvoda 42 fővel 
kezdte meg az óvodai nevelési évet, melyből 21 fő 
halmozottan hátrányos helyzetű. Három csoporttal 
működnek, melyből a nagycsoportosok száma 16 fő.  
Kapás Imre, az Aba Sámuel Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola igazgatója elmondta, hogy a tanévet 
409 fővel kezdték, melyből a kazári iskolában 259 fő 
tanul. A 259 főből 5 fő magántanuló. A napi rendszeres 
iskolába járó tanulók 33 %-a halmozottan hátrányos 
helyzetű, ingyenes étkeztetésben 160 fő, ingyenes 
tankönyvellátásban 181 fő részesül. 

Beszámoló az IKSZT működéséről, a Közművelődési 
megállapodásban foglaltak érvényesüléséről 

A Kulturális és Környezet Értékvédő Egyesület elnöke 
az IKSZT munkájáról tartott beszámolójában részletesen 
bemutatta az IKSZT településen végzett munkáját. 
Előterjesztésében kitért a foglalkoztatottak számára, a 
szervezett programokra, az IKSZT nyújtotta 
lehetőségekre.  
A Képviselő-testület az IKSZT működéséről, a 
Közművelődési megállapodásban foglaltak 
érvényesüléséről szóló beszámolót tudomásul vette. 

Zagyva folyó kerékpáros turisztikai fejlesztése 

A képviselő-testület döntött arról, hogy részt kíván venni 
a Kiemelt turisztikai termék és attrakciók fejlesztése 
című, ÉÁOP-2.1.1/E-12. kódszámú kiemelt projekt 
felhívásra benyújtott „A Zagyva-folyó kerékpáros 
turisztikai fejlesztése Boldog-Salgótarján települések 
közötti szakaszon” című projekt megvalósításában. 
 
A képviselő-testület zárt ülésen az átmeneti segélyek 
elbírálásáról döntött. 

Pályázat a Sport Café üzemeltetésére 

Kazár Község Önkormányzata bérbeadásra meghirdeti 
a Sport café épületét.  
A pályázat beadási határideje: 2012. 09.27.  
A pályázatnak tartalmaznia kell:  

- üzleti tevékenységre vonatkozó tervet 
- javaslatot a bérleti díj mértékére 

- az épület hasznosítására vonatkozó terveket. 

Az önkormányzat a szerződés megkötésekor 3 havi 
kauciót kér. A pályázatot írásban Kazár Község 
Önkormányzatának címére várjuk. (3127 Kazár Tanács 
út 1.) 


