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Testületi ülés  

Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 
2013. április 30-i ülésén elfogadta az önkormányzat 
2012. évi költségvetéséről szóló beszámolót, valamint 
értékelte a 2010-2014. közötti gazdasági programban 
megfogalmazott feladatok eddigi végrehajtását. 
 
A képviselő-testület döntött közterületek használatáról, a 
közterületek rendjéről és tisztántartásáról szóló rendelet 
módosításáról, és elfogadta a Kazári Szociálpolitikai 
Nonprofit Kft 2012. évi mérlegbeszámolóját, és 2013. évi 
üzleti tervét.  
Megkötötte a civil szervezetekkel és egyesületekkel a 
2013. évre szóló megállapodást, és meghallgatta a 
gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról 
szóló beszámolót is. 
 
A képviselő-testület továbbá tudomásul vette a 
Salgótarján, Vizslás, Kazár és Mátraszele Csatornamű 
Vízi közmű Társulat jogutód nélküli megszűnéséről és 
az ezzel kapcsolatos elszámolási eljárásról szóló 
tájékoztatást is. 

VGÜ- szeméttárolók 

Kazár Község Önkormányzata a VGÜ-vel folytatott 
egyeztetések után 100 db használt, de jó állapotú 
szeméttárolót vásárolt.  

Az Önkormányzat lehetőséget biztosít a lakosság 
számára, hogy a kukákat 4500 Ft/ db áron 
megvásárolják. Igényüket az Önkormányzat 
ügyfélszolgálatán jelezhetik. 

Iparűzési- és Személyi Jövedelemadó 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy az iparűzési 
adóbevallás leadásának határideje május 31.  

A személyi jövedelemadó bevallások határideje május 
20. 

Kérjük, támogassa adója 1%-ával a Kazári civil 
szervezeteket.  

Kiállítás az IKSZT-ben  

Május 6-án az IKSZT-ben Faragó Zoltán 
fotókiállításának megnyitóján és könyvbemutatóján 
vehettek részt az érdeklődők. A nagysikerű 
rendezvényen az alkotó beszélt a következő időszakban 
megjelentetni kívánt munkáiról is, melyekből rövid 
részleteket mutatott be digitális formában.  A kiállítás 
június végéig lesz megtekinthető az IKSZT-ben. 

Társadalmi munka   

A Kulturális és Környezeti Értékvédő Egyesület  a Kazári 
Szociálpolitikai Kft.-vel közösen, társadalmi munkát 
szervez május 18-án 9 órától. Gyülekező a játszótéren. 
A társadalmi munka célja a közösségi épületek, 
eszközök festése, karbantartása. A munkához 
szükséges eszközöket és az anyagot biztosítják. Minden 
segíteni és  tenni akarót várnak! 

Eb oltás  

Az ebek veszettség elleni pótoltására 
2013. május 11-én (szombaton) 

9.00-   tól 10.30-ig  A Községháza előtt kerül sor. 

Az oltás díja egységesen 3.500,- Ft/eb, ami tartalmaz 1 
db féregtelenítő tablettát. Az esetlegesen egyedi chipes 
jelölés nélküli ebek helyszíni jelölése 
3.500 Ft. Háznál oltás (a pótoltást követően) díja 4.000,- 
Ft/eb + kiszállási díj. Háznál oltási igény bejelentése az 
oltás helyszínén, vagy a polgármesteri hivatalban a 
pótóltást megelőző időszakban vagy a 32/421-307 
telefonszámon üzenetrögzítőre. 

Kéményseprés 

Értesítjük, hogy a 2012.évi XC törvény a kéményseprő-
ipari közszolgáltatásról valamint a  63/2012.( XII.11) BM 
rendelet és 347/2012 (XII.11) Kormányrendelet 
értelmében előírt kötelező kéményseprő-ipari 
közszolgáltatás körébe tartozó feladatokat – a települési 
Önkormányzat közigazgatási határain belül –a Magyar 
Kémény Kft. alkalmazottjai látják el.  
Kazáron a kéményseprők 2013. május 08 és május 25 
között végzik m unkájukat.  A Magyar Kémény Kft. 
alkalmazásában álló dolgozók fényképes igazolvánnyal, 
illetve névre szóló megbízólevéllel rendelkeznek. 

KÉMÉNYSEPRÉSI ÜTEMTERV UTCÁK SZERINT : 

05.08-09.: Kossuth u., Béke u. 
05.10-11.: Diófa u., Béla u., Árpád u., Ligeti u. 

05.14-14.: Szabadság u., Tanács u., Táncsics u. 
05.15-16.: Hunyadi u., Bem u., József A. u., Dózsa Gy. 

u. 
05.17-18.: Béla telep, Fácán u., Rákóczi u. 

05.21-22.: Petőfi u., Damjanich u., Kun B. u. 
05.23-25.: Lenin u., Móricz Zs. u., Május u., 
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