
3. évfolyam / 17. szám   

 2012. október 18.

Testületi ülés 

Kazár Község Önkormányzatának Képviselő testülete 

2012. október 24-én tartja soron következő ülését, 

melyen az alábbi napirendi pontokat tárgyalják:  

1) A járási hivatalok személyi és tárgyi feltételeinek 
kialakításáról szóló megállapodás elfogadása 
(közösen Vizslás, Rákóczibánya községek képviselő-
testületeivel) 
Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester 

2) A közös önkormányzati hivatal megalakításával 
kapcsolatos szándéknyilatkozat elfogadása (közösen 
Rákóczibánya község képviselő-testületével) 

3) Kazár Község Önkormányzata 2012. évi költségvetési 
rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester 

4) Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
állattartás helyi szabályairól szóló 7/2007.(III.22.) 
számú rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Szomszéd Csabáné mb. körjegyző 

5) Bursa Hungarica ösztöndíj rendszer elbírálásra 
vonatkozó szabályzat elfogadása     
Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester 

6) Takarnet Földhivatali Információs Rendszer 
használati rendjéről szóló szabályzat elfogadása 
Előterjesztő: Szomszéd Csabáné mb. körjegyző 

7) A Sajóvölgye Takarékszövetkezetnél megkötött 25 
millió Ft-os folyószámlahitel meghosszabbítása  
Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester 

8) Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
ivóvíz-szolgáltatás és szennyvízelvezetési 
szolgáltatás legmagasabb hatósági díjának 
megállapításáról, továbbá a díjalkalmazás feltételeiről 
szóló 13/2009. (XII.17.) sz. rendeletének módosítása 
Előterjesztő: Szomszéd Csabáné mb. körjegyző 

9) Egyebek 

Felhívás  

Tájékoztatjuk a T. Lakosságot, hogy a Salgótarján és 
Környéke Vízmű Kft. a településen  

ivóvízhálózat mosatást végez 
2012. november 7 – 8-án. 

A fenti tevékenység következtében előfordulhat a víz 
elszíneződése, nyomás csökkenés, esetleges vízhiány. 
A zavarosságot okozó vashidroxid ülepítése után a víz 
felhasználható, fogyasztható. 

Sport Café pályázat  

Döntés született a Sport Café üzemeltetésére kiírt 

pályázatban.  

A beérkezett anyagok alapján a Testület Miklós János 

egyéni vállalkozó ajánlatát fogadta el. 

A Sport Café 2012. október 20-án, szombaton nyitja 

meg újra kapuit a vendégek előtt.  

Liptovska Teplicka tantestületének 

kirándulása  

Az ASÁAMI tantestülete 2012. májusában tantestületi 

kirándulás keretében látogatott el Liptovska Teplickára, 

ahol megismerkedtek az ottani tantestülettel és az iskola 

munkájával.  

A látogatást most viszonozta a szlovák tantestület, 

hiszen 2012. 10. 11-én 3 napra ellátogattak 

településünkre 11 fővel.  

A vendégeket Molnár Katalin polgármester fogadta, 

majd Kapás Imre az ASÁAMI igazgatója prezentálta az 

ASÁAMI működését. Ezt követően bejárták az 

iskolát, majd megismerkedtek a falu kiállító házaival, 

végül pedig egy közös vacsorán vettek részt a 

tantestülettel. A hétvégén Egerbe és Szentkútra is 

ellátogattak.  

Október 23-i megemlékezés az ASÁAMI-ban  

Október 19-én 9 órától az ASÁAMI tornatermében 

ünnepi műsor keretében emlékezünk meg az 56-os 

forradalomról. Az 5. osztályos tanulók adják elő. Gecse 

Boglárka és Farkas Rózsa vezetésével.  

Felhívás Generációk találkozója  

Továbbra is kérjük Önöket, hogy aki rendelkezik ebből a 

’70-es évekből fotókkal, gyűjteményekkel, 

érdekességekkel jelentkezzen, hogy együtt éljük át újra 

a ’70 es éveket. várjuk azokat is, akiknek bármilyen 

Kazárral kapcsolatos élménye van a korszakból egy 

rövid beszámoló ereéig.  

A rendezvényre 5 fős csapatok jelentkezését várjuk! 

A játékos vetélkedőn Rubik Ernő nagy találmányát, a 

Rubik kockát is bemutatjuk, kérünk mindenkit, akinek 

otthonában fellelhető ez a bűvös kocka hozza be a 

Hivatalba a rendezvény idejére, hogy versenyt 

szervezhessünk a kirakásából.  

A vetélkedőt megelőzően a kicsiknek és nagyoknak 

legóépítő versenyt is tervezünk.  

Kapcsolattartók: 

Gecse Ákos: 0620/4001785 

Szikora Mónika: 20/2376810 

Tőzsér László: 20/7724076 

E-mail: fip@kazar.hu 
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