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Szabadságharc megemlékezés
Az 1848-49-es Forradalomra március 14-én emlékezünk

A

meg ünnepi műsor keretein belül.

Szomszéd Csabáné jegyzőtől kérhető a 32-341-333

A műsor 18 órakor kezdődik az ASÁAMI tornatermében.

telefonszámon, vagy a kazar@kazar.hu e-mail címen.

A műsor címe: Petőfi Sándor naplója.
A megemlékezést követően gyertyás felvonulás lesz a
templomkertig,

ahol

sor

kerül

a

hagyományos

koszorúzásra is.

pályázattal

kapcsolatos

részletes

felvilágosítás

Kazár Kupa
Március 2-3-án lezajlott a hagyományos Kazár Kupa
futball torna. A kupán 4 csapat vett részt, Mátraterenye,
Mátraszele,

Bölcsőtől a Sírig kiállítás
A kazári ABA Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti
iskolában Albertusz Tibor és Bartus Dániel összegyűjtött
fotóinak kiállítása nyílik 2013. 03. 14-én „Bölcsőtől a

Vizslás

és

Kazár.

A

mérkőzések

szabályszerűen zajlottak, a tornát Kazár SE csapata
nyerte meg.

Testületi ülés

Sírig, avagy hogyan változott meg Kazár egy emberöltő

Kazár Község Önkormányzatának képviselő testülete

alatt” címmel. A kiállítást Bodor Pálné nyitja meg.

2013. 03. 20.-án tartja soron következő ülését, melyen

A

fotótár

az

ASÁAMI

felső

tagozatában

került

az alábbi napirendi pontokat tárgyalják:

elhelyezésre, szeretettel várják a látogatókat. A kiállítás
1. Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közötti fontosabb
eseményekről, döntésekről
Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester, Szomszéd Csabáné jegyző

egy hónapig lesz látogatható.

Álláshirdetés
A Kazári Közös Önkormányzati Hivatal pályázatot hirdet
igazgatási előadó munkakör betöltésére.
A munkavégzés helye: 3127 Kazár, Tanács út 1.
A közigazgatási tisztviselők képesítési előírásairól
szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a
munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:
Igazgatási előadó munkakör
Ellátandó feladatok:
Teljes

körű

igazgatási

feladatok,

választások

adminisztrációs feladatainak lebonyolítása, képviselőtestületi

ülések

előkészítése,

jegyzőkönyvvezetés,

birtokvédelmi eljárás, panaszügyintézés.

igazgatási

3. A civil szervezetekkel, egyesületekkel kötött megállapodások
értékelése, 2013. évre történő megkötése
Előterjesztő: civil szervezetek képviselői
4. A Kazári Közös Önkormányzati
Működési Szabályzatának jóváhagyása
Előterjesztő: Szomszéd Csabáné jegyző

munkakörben

szerzett

szakmai

Hivatal

Szervezeti

és

5. Kazár Község Önkormányzatának a köztemetőkről és a
temetkezés rendjéről szóló rendeletének felülvizsgálata
Előterjesztő: Szomszéd Csabáné jegyző
6. A Kazári Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek
teljesítményértékeléséhez
kapcsolódó
célok,
feladatok
meghatározása
Előterjesztő: Szomszéd Csabáné jegyző
7. Beszámoló a 2013. évi Laskafesztivál
előkészületeiről
Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester
8. Az
utcanevek
megváltoztatására
meghozatala
Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester

Pályázati feltételek:
-

2. Beszámoló a Cigány Kisebbségi Önkormányzat 2012. évben
végzett tevékenységéről
Előterjesztő: Papp Ferenc Gyula elnök

és

Tócsniparti

vonatkozó

döntés

tapasztalat

9. Tájékoztató a Nógrádszén Kft 2013-2018 közötti bányászati
tevékenységre vonatkozó terveiről
Előterjesztő: Gáspár Gyula ügyvezető

-

felsőfokú végzettség

10. Egyebek

-

felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

