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Boldog Új Évet!
Csendes pohárköszöntő újév reggelén
„Nem kívánok senkinek se
különösebben nagy dolgot.
Mindenki, amennyire tud,
legyen boldog.
Érje el, ki mit szeretne,
s ha elérte, többre vágyjon,
s megint többre. Tiszta szívből
ezt kívánom.
Szaporodjon ez az ország
Emberségbe’, hitbe’, kedvbe’,
s ki honnan jött, soha soha
ne feledje.
Mert míg tudod, ki vagy, mért vagy,
vissza nem fognak a kátyúk…
A többit majd apródonként
megcsináljuk.
Végül pedig azt kívánom,
legyen béke. –
Gyönyörködjünk még sokáig
a lehulló hópihékbe”’!
- Kányádi Sándor -

Testületi Ülés
Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testülete
2011. december 19-én tartotta ez évben az utolsó
testületi ülését.
A képviselő-testület megállapította az ivóvízszolgáltatás és szennyvízelvezetési szolgáltatás
legmagasabb hatósági díjának összegét, továbbá a
2012. évi vízterhelési díj mértékét. A döntés
alapján a közüzemi ivóvíz-és szennyvízelvezetési
szolgáltatás együttes legmagasabb hatósági díja
1007,-Ft/m3,
melyből
a
közüzemi
ivóvízszolgáltatás legmagasabb hatósági díja 689,Ft/m3,
a
szennyvízelvezetés
legmagasabb
hatósági díja 318,-Ft/m3.

Ezek az árak nem azonosak a lakosság által
fizetendő díjjal, a lakossági közüzemi ivóvíz-és
szennyvíz-szolgáltatási díját a hatósági díjak
alapján a szolgáltató állapítja meg.
A képviselő-testület döntött a 2012.évi települési
szilárd hulladékkezelési közszolgáltatási díjak
összegéről, mely szerint a szemétszállítás ÁFAval növelt díja heti egyszeri ürítés esetén 1.029Ft/hó/lakás.
A Kazáron állandó lakóhellyel rendelkező 60 éven
felüli egyedül élő, illetve 80 éven felüli házaspár
részére az önkormányzat lehetőséget biztosít arra,
hogy a hulladéktároló igénybevétele helyett
szemeteszsák
vásárlásával
oldja
meg
a
szemétszállítást.
Kazáron állandó lakóhellyel rendelkező 70 éven
felüli
egyedül
élő
személy
részére
az
önkormányzat
havonta
maximum
2
szemeteszsákot biztosít.
A testület módosította a köztemetőkről és a
temetkezés rendjéről szóló rendeletét, mely szerint
a halottasház használatáért a díjat a temetkezési
vállalkozó fizeti.
A képviselő-testület döntött az ebrendészeti
hozzájárulás bevezetéséről. A döntés értelmében
az ebrendészeti hozzájárulás mértéke veszélyes
eb esetén 20.000,-Ft/eb/év, egyéb eb esetében
3.000,-Ft/eb/év. Az ebrendészeti hozzájárulást
2012. január 1-től minden év március 15. napjáig
egy összegben kell megfizetni.
A testület megtárgyalta az Aba Sámuel Általános
és Alapfokú Művészeti Iskola dorogházi Móra
Ferenc tagintézményi étkezésének ellátásához
benyújtott pályázatokat.
Zárt ülés keretében döntött az átmeneti segélyre, a
lakásfenntartási támogatásra beadott kérelmek
elbírálásáról

