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 2011. március 31. 
 
 
Képvisel ő Testület 

Kazár Község Önkormányzatának Képviselő 
Testülete 2011. március 31-én tarja soron 
következő ülését, melynek napirendi pontjai a 
következők: 

1. Intézményfenntartó Társulási megállapodások 
felülvizsgálata 

2. Az  általános iskola tanulói létszámbővítési 
lehetőségének megvizsgálása 

3. Kazár Község Önkormányzatának szociális 
ellátások rendjéről szóló rendeletének 
felülvizsgálata 

4. Kazár Község Önkormányzat Képviselő-
testületének Szervezeti és Működési 
Szabályzatának felülvizsgálata 

5. Kazári Nonprofit kft ügyvezetőjének 
megválasztása 

6. Fogorvosi feladatok ellátásának felülvizsgálata  

7. Együttműködési megállapodások elfogadása a 
településen működő civil szervezetekkel 

8. A Salgótarjáni Kistérség Többcélú Társulása 
Társulási Megállapodás módosításának 
elfogadása 

9. Egyebek 
 
Civil Tanács 

Kazár Község Civil Tanácsa 2011. március 30-án 
tartotta soron következő ülését, melyen a civil 
szervezetek és az Önkormányzat között létrejövő 
megállapodásokat kötötték meg, és aktualizálták az 
idei évnek megfelelően. 
 
Ifjúsági-, Oktatási-, és Sport Tanács 

Az Ifjúsgi-, Oktatási-, és Sport Tanács 2011. 
március 30-án tartotta ülését, ahol szó volt az Aba 
Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
2010/2011-es tanév első félévének munkájáról, a 
Kazár Község Sportegyesületének 2010/2011-es 
bajnoki és tavaszi szezon nyitásáról, és a március 
19-én rendezett Első Kazári Közbiztonsági Nap 
értékeléséről. 

Közfoglalkoztatás szervez ők 

Az Országos Foglalkoztatási Közalapítványhoz 
benyújtott pályázat értelmében, 2011. április 1-jével 
2 főt kíván alkalmazni az Önkormányzat. Az egy fő 
közfoglalkoztatás szervező, és egy fő karbantartó 
számára határozott időre, 6 hónapig, napi 8 órában 
tudunk munkalehetőséget biztosítani. 
 
Első Kazári Közlekedésbiztonsági nap 

2011. március 19-én kerékpáros ügyességi 
versennyel, futás-sebesség méréssel, szakmai 
bemutatókkal és egyéb meglepetésekkel került 
megrendezésre a Közlekedésbiztonsági nap. A 
rendezvénynek a Kazári Aba Sámuel Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola adott helyszínt. Itt került 
sor az iskola által meghirdetett rajz pályázat 
eredményhirdetésére, ahol a díjazottak Verseny-
autózás élményével és egyéb ajándékokkal 
gazdagodhattak. Az SRT Vác Rallye Team, a 
Kobak Motorsport Klub és a M.A.SZ.K.E. közös 
szervezésében és lebonyolításában megrendezett 
program nagy népszerűségnek örvendett a diákok 
körében. 
 
Tanulmányi út Finnországban  

A 36 Jó Palóc Közhasznú Egyesület tanulmányi 
utat szervezett Finnországba, ahol a résztvevők 
megismerkedhettek az ottani falusi turizmus 
részleteivel. Az egyesület tizenhat tagja vágott neki 
az útnak, akik 10 települést képviseltek. 
Polgármesterek, helyi vállalkozók és a munka-
szervezet 3 tagja vett részt az egy hetes 
tanulmányi úton. A résztvevők gazdag élményekkel 
tértek haza, és ötleteiket már elkezdték átültetni az 
adottságoknak megfelelően a helyi turisztikai 
rendszerbe. 
 
Palóc Kanyar 

2011. április 23-24-én kerül megrendezésre a II. 
Palóc Kanyar, melyre 4 fős csapatok jelentkezését 
várják a rendezők. A győzteseket értékes 
nyereményekkel díjazzák, a legjobb csapat pedig 
egy wellness-hétvégét nyerhet.  
Részeltek és a nevezés feltételei: 

 www.palockanyar.hu  


