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A járási hivatalok személyi és tárgyi feltételeinek
kialakításáról szóló megállapodás elfogadása

Óvodáztatási támogatás (pénzbeli támogatás
december hónapra)

Kazár Község Önkormányzatának Képviselő- testülete 2012.
10.24-én tartott testületi ülésén jóváhagyta a Nógrád Megyei
Kormányhivatallal történő, a járási hivatal kialakításához
szükséges megállapodás megkötését. Ennek értelmében a
körjegyzőség személyi állományából 2 fő funkcionális és 1 fő
szakmai létszám – a szükséges tárgyi eszközökkel együtt kerül át a járási hivatalhoz.

Az óvodai támogatás iránti kérelmet a szülő terjeszti be a
lakcíme
szerint
illetékes
települési
önkormányzat
polgármesteri hivatalánál.
A települési önkormányzat jegyzője annak a rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermeknek a
szülője részére, aki a három -, illetve négyéves gyermekét
beíratta az óvodába, továbbá gondoskodik gyermeke
rendszeres óvodába járatásáról, és akinek rendszeres
gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága fennáll
 a gyermek óvodai beíratását követően első
alkalommal, ha a gyermek óvodai beíratása a naptári
év második felében történik és a gyermek óvodai
nevelésben való részvétele óta legalább két hónap
eltelt, a beíratás évének december hónapjában,
 a gyermek beíratását követően második és további
alkalommal
az
óvodai
nevelési
jogviszony
fennállásáig a tárgyév december hónapjában
pénzbeli támogatást folyósít.
A rendszeres óvodába járást az óvodának a tárgyév december
hónapjában folyósított óvodáztatási támogatásnál az óvodai
beíratás napjától a tárgyév november 5-ig terjedő időszakra

Ivóvíz-szolgáltatás helyi szabályozása
A képviselő-testület módosította az ivóvíz-szolgáltatás és
szennyvízelvezetési szolgáltatással kapcsolatos rendeletét.
Ennek értelmében a vezetékes ivóvízzel nem rendelkező
ingatlan tulajdonos 1.000,-Ft/ingatlan/hó összegű átalánydíjat
köteles fizetni, amely tartalmazza az általános forgalmi adót is.
Ezen § a Kazár Béla-bányatelep, valamint a Székvölgy-puszta
településrész lakóira nem vonatkozik.
Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testülete felszólította
a körjegyzőt, hogy a vezetékes ivóvízzel nem rendelkező
ingatlan tulajdonosainak előírt általánydíjak és hátralékainak
behajtásáról intézkedjen.

Közös önkormányzati hivatal megalakítása
Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2013.
január 1-től a következő választásokig közös önkormányzati
hivatalt
kíván
létrehozni
Rákóczibánya
Község
Önkormányzatával.
A közös önkormányzati hivatal működésével kapcsolatos
elvárásait 2012. november 7-ig dolgozza ki.

Az ASÁAMI 2013. évi működtetése
Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete egyetért
azzal, hogy az Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti
Iskola továbbra is iskolatársulásban működjön Dorogházával.

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat
Kazár
Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete
elfogadta a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálására
vonatkozó szabályzatát. A szabályzat szerint 2013. évben
azok a felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók vehetnek
részt az ösztöndíjpályázatban, akiknek családjában az egy
főre eső jövedelem nem haladja meg a minimálbér
összegének másfélszeresét (139.500 Ft).
A
pályázati
adatlap
a
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx. honlapról
érhető el.
Kitöltés után a pályázati űrlapot kinyomtatva, aláírva 2012.
november
23-ig
lehet
benyújtani
Kazár
Község
Önkormányzatához.

Állattartás helyi szabályozása
A képviselő-testület az alábbi jogszabályváltozásokra való
tekintettel módosította az állattartás helyi szabályairól szóló
7/2007.(III.22.) sz. rendeletét: a szabálysértésekről, a
szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási
rendszerről szóló 2012. évi II. törvény értelmében az
önkormányzatok kötelesek hatályon kívül helyezni az
önkormányzati rendeletben meghatározott szabálysértési
rendelkezéseket, illetve a 2012. október 1-jén hatályba lépett
jogszabályváltozás
következtében
„Mezőgazdasági
haszonállat
tartása
önkormányzati
rendeletben
nem
korlátozható”.

kell igazolnia.
GAZDÁLKODÓK, ÉLELMISZER-ELŐÁLLÍTÓK FIGYELEM:

Kötelező agrárkamarai regisztráció!
Új agrárkamarai törvény alapján a 2013. február 1-21. között
tartandó országos kamarai választásokkal
MEGALAKUL AZ ÚJ NEMZETI AGRÁR- ÉS ÉLELMISZER
KAMARA.
A törvény értelmében a hazai mezőgazdasági és élelmiszerfeldolgozó szektor összes szereplője, így a gazdasági
társaságok mellett az őstermelők és az egyéni vállalkozók
is alanyi jogon tagjaivá válnak az új egységes
köztestületnek. Az új kamara legfőbb feladata a magyar
agrárium megerősítése, versenyképességének növelése és
érdekeinek hatékony védelme lesz, kibővült közfeladatokkal és
hasznos tagi szolgáltatásokkal.
A törvény előírja, hogy a leendő tagok 2012. november 30-ig
kötelesek bejelentkezni a nyilvántartásba az agrárkamara
honlapján keresztül (www.agrarkamara.hu), és megfizetni az
egyszeri 5.000 Ft-os nyilvántartásba vételi díjat.a NOVEMBER
15-ig regisztrálók ingyenesen kézhez kapják az agrárkamara
új e-mailes szolgáltatását.
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November 15-én, csütörtökön 10 -12
regisztráció az IKSZT épületében Kazáron
Testületi ülés
Kazár Község Önkormányzatának Képviselő testülete 2012.
november 8-án Rákóczibánya és Vizslás településekkel
közösen tartja soron következő ülését, melyen az alábbi
napirendi pontokat tárgyalják:
1.

A körjegyzői pályázatok elbírálása (közösen Vizslás,
Rákóczibánya községek képviselőtestületeivel)
Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester

