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Testületi ülés  

Kazár Község Önkormányzatának Képviselő 
testülete 2013. 02. 06-án tartotta soron következő 
ülését melyen az alábbi napirendi pontokat 
tárgyalták: 

A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat 
2013. üléstervét, a Bojtorján óvodafenntartó 
Társulás, a Kazári közös Önkormányzati Hivatal, 
valamint Kazár község Önkormányzatának 2013. 
évi költségvetését. 
A képviselő-testület megalkotta a térítési díjakról 
szóló rendeletét, amely kimondja, hogy az Aba 
Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskolában 
egy ebéd 365 Ft, a tízórai 85 Ft, az ebéd és tízórai 
összesen: 450 Ft. 

A képviselő-testület ülésén a körzeti megbízottak 
beszámoltak Kazár község közbiztonsági 
helyzetéről, a 2012. évben a közbiztonság 
érdekében tett intézkedésekről. 

Utcanevek változása   

Az Országgyűlés által elfogadott 2012. évi CLXVII. 
számú törvény értelmében Kazáron meg kell 
változtatni a Kun Béla valamint a Lenin út 
elnevezését.  

A Kazár Község Önkormányzatának képviselő 
testülete testületi ülésen tárgyalta a változatásra 
tett javaslatokat.  

A változtatás miatt bonyodalmak alakultak ki a 
lakosság részéről, ezért Február 11-én lakossági 
fórumot tartottak. A változtatással kapcsolatosan a 
képviselő testület soron következő ülésén hozza 
meg döntését.  

Kamera Rendszer  

A Polgárőrség által beadott „Élhető és biztonságos 
település megteremtése” pályázat 1. üteme 
kivitelezésre került.  

A templom és környékén a kamerarendszer már 
működik.  

Nyugdíjasok Farsangi bálja   

A Nyugdíjas Egyesület február 9-én a Magtárban 
tartotta meg Farsangi bálját.  

A jelmezes felvonulást bál követte, amihez Váradi 
Gábor szolgáltatta a talpalávalót.  

Kazár zöld területének koncepciója  

A Budapesti Corvinus Egyetem Tájépítészeti 
hallgatói február 15-én (pénteken) 13:00-tól az 
IKSZT épületében prezentációt és beszámolót 
tartanak, melynek során a lakosság elé tárják 
Kazár zöld területi koncepcióját.  

A tanulók szeptemberben folytattak egy hetes 
szakmai gyakorlatot településünkön, melynek 
során felmérték a település zöld területeit.  

A prezentációra minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!  

Közmeghallgatás 

A Környezetvédelmi Felügyelőség Budapestről a 9. 
számú bánya engedélyezése miatt 
közmeghallgatást tart február 21-én 15 órától, 
ebben az időpontban kerül sor Kazár Község 
Önkormányzatának éves közmeghallgatására is.  

Civil Összefogás  

Civil összefogás címmel tartottunk fórumot február 
elsején az IKSZT épületében. A találkozón a 
település civilvezetői mellett a Salgótarjáni 
Lovassport Egyesület és a HVDSZ tagjai vettek 
részt. A találkozót a 36 Jó Palóc Közhasznú 
Egyesület bemutatkozása kezdte, majd a 
Lovassport Egyesület vezetője számolt be az 
elmúlt időszak eseményeiről. Ezt követően Szabó 
Márta Katalin a HVDSZ Nógrád megyei képviselője 
tartott tájékoztatót a szervezet munkájáról. 
Mesélnek a képek címmel Bella Zsuzsanna 
festőművész mutatta be az itt berendezett kiállítás 
képeit. A fórum kötetlen beszélgetéssel zárult. 

„Viszem- hozom” akció  

Az IKSZT munkatársai február hónapban a 
„viszem-hozom” akció keretén belül 50 kötetet 
helyezett el az Idősek Napközi Otthonában, melyet 
igény szerint frissítenek. A kihelyezett könyvek 
nagy része a településről felajánlott adományokból 
tevődik össze.   


