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Testületi ülés  

Kazár Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2012. 
február 22-én tartotta ez évben az első testületi ülését. 

A képviselő-testület elfogadta a 2012. évre vonatkozó 
üléstervét. 

A képviselőt-testület határozott a Bojtorján 
Óvodafenntartó Társulás vezető óvónői pályázatának 
kiírásáról. 

A testület döntött Kazár Község Önkormányzata 2012. 
évi költségvetéséről, a 2012. évi költségvetés bevételi és 
kiadási főösszegét az alábbiak szerint határozta meg: 

 

 Önkormányzat  207.339 e Ft 

      ebből 
- felhalmozási célú 
- működési célú 

 
11.007 e Ft 

196.332 e Ft 

 

 Aba Sámuel Általános és 

Alapfokú Művészeti Iskola 

 173.830 e Ft 

     ebből 
- felhalmozási célú 
- működési célú 

 
0 Ft 

173.830 e Ft 

 

 Körjegyzőség hivatala  58.650 e Ft 

     ebből 
- felhalmozási célú 
- működési célú 

 
200 e Ft 

58.450 e Ft 

 

összesen  439.819 e Ft 

 

A képviselő-testület megalkotta az intézményi térítési 
díjak megállapításáról szóló rendeletet, melyben az egy 
napra eső intézményi térítési díjat a következők szerint 
szabályozta: 

Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola  
430Ft 

ebből:  
ebéd   350,-Ft,  
tízórai  80,-Ft. 

 

Bojtorján Óvodafenntartó Társulás Napraforgó 
Óvoda     374,-Ft 

 
ebből:  
tízórai 60,-Ft 
ebéd            254,-Ft,  
uzsonna        60,-Ft; 

 
Kazár Idősek Klubja 

   háromszori étkeztetés esetében           700,-Ft 
   egyszeri étkeztetés, csak ebéd igénybevétele 

esetében           450,-Ft 

A vendégebéd térítési díja:  560,-Ft. 

 

A képviselő-testület egyebekben a következőkről döntött 

- a Munkaügyi Központ által támogatott 
Startmunka-programon belül a mezőgazdasági 
programban 10 fő foglalkoztatásával részt 
vesz; 

- a képviselő-testület az építéshatósági 

feladatokról 2012. április 30-ával lemond; 

- a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos 

hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 

17/2001. (XII.21.) sz. rendeletét a jogszabályi 

változások miatt hatályon kívül helyezte; 

- a Művelődési Ház, mint intézmény 

megszüntetéséről 

Nyugdíjasok programja 
 
Március 5-én hétfőn 15 órától újabb összejövetelt 
tart a nyugdíjas klub.  
Molnár Katalin polgármester ismerteti a 
költségvetést, valamint az önkormányzat és az 
egyesületek helyzetét 2012-re.  
Ezt követően a tagok előadást hallgatnak meg 
Kapás Imrétől, aki 1848. március 15-ét idézi fel 
beszédében.  
Az összejövetelre az IKSZT-ben kerül sor.  
 
 
Filmforgatás Kazáron  
 
Február 29-én francia forgatócsoport érkezett 
településünkre. A stáb a falu életét helyzetét 
vizsgálja a, munkaerő és foglalkoztatás 
szempontjából. Filmet forgatnak, melyben kutatják 
a magyarországi demokráciát is. A stábtagok 
megtekintik a kiállítóházakat és interjúkat 
készítenek településünkön élőkkel és arról 
kérdeznek miből élnek, hogyan élnek. 
 
Egyetemisták Kazáron  
 
A Budapesti Műszaki Egyetem hallgatói ismét 
településünkre látogatnak, hogy felmérjék, milyen 
feladatokat vállalnak el ebben az évben az 
együttműködés keretében.  
 


