3. évfolyam / 5. szám
2012. március 20.
Civil találkozó

V. Laskafesztivál és Tócsni Parti

Civil találkozót tartottak az IKSZT épületében a civil
képviselők március 12-én.
Megtárgyalták a civil törvénnyel kapcsolatos
feladatokat.
Előadást tartott Jermei Péter, Wekerle Sándor
alapkezelő munkatársa, területi referens.
A következő témákról tartott tájékoztatót:
- A 2011. decemberében módosított civil
törvényről
- Elektorjelölt állítási rendszer
- az új pályázati rendszer
- Nemzeti Együttműködési Alap felépítése
Ezen a napon szintén előadást tartott a szlovákiai
Dél.Nógrád Partnerség Polgári társulás elnöke.

Megkezdődött a fesztivál szervezése. Az idén
május 26-án kerül megrendezésre, immár V.
alkalommal a kazári Laskafesztivál és Tócsni Parti.
Hamarosan elindul az új honlap. valamint a
facebookon mindenki megoszthatja észrevételeit
és ötleteit a fesztivállal kapcsolatban.
„LÁJKOLJÁTOK”
https://www.facebook.com/laskafesztival

„Zöld a zászló, zöld a nyele”
Március 15-én 18 órától került sor a
megemlékezésre településünkön. Az ünnepély a
már hagyománnyá vált gyertyás felvonulással
kezdődött, majd Gecse Ákos testületi képviselő
mondott beszédet a forradalom emlékére.
Az ünnepi műsort az Aba Sámuel Általános és
Alapfokú Művészeti Iskola tanulói adták.
Köszönjük a felkészítő tanároknak és a diákoknak
a színvonalas műsort.

Európa a Polgárokért Program
Az Európa a Polgárokért Program a szlovák
Gemerska Ves településen folytatódik tovább
március 29-30-án, ahol a lakossági aktivitásról és a
civil szervezetek tevékenységéről egyeztetnek a
résztvevő települések képviselői.

Nyugdíjas klub
A Nyugdíjas Klub következő foglalkozását április 2án tartja 15:30-kor. Előadást tart Dr. Turány Erika a
nyugdíjbiztosító igazgatóságától. Az előadás
témája az aktuális Nyugdíjtörvény.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Testületi ülés
Kazár Község Testülete 2012. március 28-án tartja
soron következő ülését, melyen az alábbi napirendi
pontokat tárgyalják:
1. Beszámoló a két testületi ülés között hozott
döntésekről
2. Kazár Község Önkormányzatának szociális
ellátások rendjéről szóló rendeletének
felülvizsgálata
3. Kazár Község Önkormányzat Képviselőtestületének Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítása
4.
Kazár
Község
Önkormányzata
Esélyegyenlőségi tervének elfogadása
5 Intézményfenntartó
Társulási
megállapodások felülvizsgálata
6. A település lobogózási rendjéről történő
rendelet megalkotása
7. Kazár
Község
Önkormányzat
közművelődési rendeletének módosítása
8. Kazár Község Önkormányzat képviselőtestülete rendeleteinek felülvizsgálata
9. Kazár-Rákóczibánya-Vizslás
Körjegyzősége
köztisztviselőinek
teljesítményértékeléséhez
kapcsolódó
célok, feladatok meghatározása
10. Kazár-Rákóczibánya-Vizslás
Körjegyzősége
köztisztviselőinek
teljesítményértékelése
11. Egyebek

