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Testületi ülés 

Kazár Község Önkormányzatának Képviselő 
testülete 2013. október 31-én tartja soron 
következő ülését, melyen az alábbi napirendi 
pontokat tárgyalják:  

1. Kazár Község Önkormányzata 2013. évi 

költségvetésének módosítása  

2. Kazár Község Önkormányzatának 2013. évi 

költségvetésének I- III. negyedéves teljesítése 

3. Kazár Község Önkormányzata 2014. évi 

költségvetési koncepciója  

4. Szociális tűzifa rendelet módosítása 

5. Közterületi filmforgatáscélú igénybevételéről 

szóló rendelet megalkotása  

6. Egyebek  

Megalakult az Intézményi Tanács  

A Nemzeti Köznevelésről szóló törvény 2011. évi 
CXXIX. § kötelezővé tette az Aba Sámuel Általános 
és Alapfokú Művészeti Iskolában intézményi tanács 
létrehozását. Az intézményi tanács jogi személy, 
jogrend alapján működik helyi közösségek 
érdekképviseletére. A szülők a nevelőtestület és az 
intézmény székhelye szerinti önkormányzat 
delegáltjaiból álló testület.  

A tanács 2013. október 16-án alakult elnöke 
Szomszéd Csabáné jegyző lett.  
Tagjai:  

- a nevelőtestület részéről, Fekécsné Kovács 
Ilona  

- a szülők részéről Szakos Zoltán.  

Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat 

Kazár Község Önkormányzatának Képviselő-
testülete elfogadta a Bursa Hungarica 
Ösztöndíjrendszer elbírálására vonatkozó 
szabályzatát. A szabályzat szerint 2014. évben 
azok a felsőoktatási intézményben tanuló hallgatók 
vehetnek részt az ösztöndíjpályázatban, akiknek 
családjában az egy főre eső jövedelem nem 
haladja meg a minimálbér összegének 
másfélszeresét.  
A pályázati adatlap a 
https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx
. honlapról érhető el. 

Kitöltés után a pályázati űrlapot kinyomtatva, 

aláírva 2013. november 15-ig lehet benyújtani 

Kazár Község Önkormányzatához.  

Téli közmunkaprogram 

Várhatóan újraindul a téli közfoglalkoztatás. Az 
ígéretek szerint már november hónaptól kezdődnek 
a különböző főként valamilyen oktatással, 
képzéssel egybekötött programok.  

A téli közfoglalkoztatás egységesen 6 órában fog 
megvalósulni és várhatóan kb 100 embernek nyújt 
munkalehetőséget Kazáron.  

A Munkaügyi Központtal jelenleg is folynak az 
egyeztetések. A végleges eredményekről az 
érintettek írásban kapnak értesítést.  

Idősek napja 

2013. október 10-én tartották az Idősek világnapja 
alkalmából az Idősek Napközi Otthonában Kazáron 
az Idősek napját.  

A rendezvényen képviseltette magát az 
önkormányzat és az Egészségügyi Szociális 
Központ.  

Műsort adtak az Aba Sámuel Általános és Alapfokú 
Művészeti Iskola tanulói, valamint a Kazári 
népdalkör.  

Köszöntőt mondott Peleskey Balázs Rita igazgató 
asszony, aki apró ajándékokat nyújtott át az idősek 
részére, valamint Molnár Katalin polgármester, aki 
a legidősebb gondozottat ajándékcsomaggal külön 
köszöntötte.   

Ágyvetés premier Fülekpüspökin 

A Kazári Népdalkör 2013. október 12-én 
Fülekpüspökire utazott a falunapra. A rendezők 
tréfás jelentet kértek tőlük, így az asszonyok úgy 
döntöttek, hogy a már régen elképzelt ágyvetést 
mutatják be. Az előadásra 3 héten keresztül 
gyakoroltak, de a kemény munka meghozta 
gyümölcsét és a premier nagyon nagy sikert 
aratott.   


