
 4. évfolyam / 7. szám   

 2013. április 11. 

Testületi ülés  

Kazár Község Önkormányzatának képviselő 

testülete 2013. 04. 24.-én tartja soron következő 

ülését, melyen az alábbi napirendi pontokat 

tárgyalják:  

 

1. Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közötti 

fontosabb eseményekről, döntésekről 

Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester, Szomszéd 
Csabáné jegyző  

 
2. Kazár Község Önkormányzata 2012. évi 

költségvetésének módosítása 

Előterjesztő: Szomszéd Csabáné jegyző  
Elkészítésért felelős: Szomszéd Csabáné jegyző  

 
3. Beszámoló Kazár Község Önkormányzata 2012. 

évi költségvetésének végrehajtásáról 

Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester 
Elkészítésért felelős: Szomszéd Csabáné jegyző  
 
4. A 2010-2014 év közötti gazdasági program 
értékelése 
Előterjesztő: Molnár Katalin polgármester 

 

5. A Kazári Szociálpolitikai Nonprofit Kft. 2012. évi 

mérlegbeszámolójának és 2013. évi üzleti tervének 

elfogadása 

Előterjesztő: Licskó Bálint ügyvezető 
Elkészítésért felelős: Licskó Bálint ügyvezető 
 
1. Beszámoló a gyermekvédelmi és gyermekjóléti 

feladatok ellátásáról 

Előterjesztő: Szomszéd Csabáné jegyző - Kovács 
Lászlóné családgondozó 
Elkészítésért felelős: Szomszéd Csabáné jegyző - 
Kovács Lászlóné családgondozó  
 

 
2. Tájékoztató a Salgótarján, Vizslás Kazár és 
Mátraszele csatornamű Víziközmű Társulat jogutód 
nélküli megszűnéséről és az ezzel kapcsolatos 
elszámolási eljárásról 
 

3.Egyebek

Gólyahírek 

A kazári gólyák hazatértek. A gólyapár egyik tagja 

március 30-án 14 órakor érkezett településünkre a 

párja pedig április 7-én 15 órakor foglalta vissza 

fészkét.  

Akit szeretné figyelemmel kísérni a gólyapár 

életének alakulását, megteheti, ha a következő 

linkre kattint:  

http://golya.mme.hu/golyakamera/kazarstream/ 

Isaszegi kirándulás  

Április 6-án, Isaszegen járt a Nyugdíjas Egyesület. 

A meghívást az Isaszegért Egyesülettől kapták, 

2012 szeptemberében.  

A település minden évben megemlékezik az 

„Isaszegi csatáról”. A rendezvényen koszorúzással 

és a csata felelevenítésével állítanak emléket az 

1849-es eseményeknek. Az idei évben a kazáriak 

is részt vehettek a nagyszerű rendezvényen.  

Van már csapatod a Laskafesztiválra? 

Jelentkezzetek csapattal a VI. Laskafesztivál és 

Tócsni partira.  

Mindig megdicsérik a főztödet? Tudod magadról, 

hogy bármelyik szakácsot lepipálnád? A családod 

percek alatt elpusztítja az általad készített ételeket?  

Ne habozz! Nevezetek családoddal vagy 

barátaiddal a rendezvényre és töltsük el együtt a 

május 25-ét.  

A feltételeket megtalálod a 

www.laskafesztival.kazar.hu oldalon.  

 

http://golya.mme.hu/golyakamera/kazarstream/
http://www.laskafesztival.kazar.hu/

