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Kazár község bemutatkozik
Február 5-én, szerdán Salgótarjánban a Balassi
Bálint Megyei Könyvtárban az Értékeink Nógrád
megyében kiállítás sorozat részeként, Kazár
bemutatkozik, címmel nyílt kiállítás.
A gyűjtemény február 28-ig lesz megtekinthető a
könyvtár épületében.
A kiállítást Molnár Katalin polgármester ajánlotta a
közönségnek, a megnyitón felléptek:
- A Nagy Zsivalygó Néptáncegyüttes
- Szomszéd Gábor, Nagy Richárd, Bánkúti
Gergő népdalénekesek,
- A Kazári Népdalkör
- A Fontos Zenekar
- Mesét mondott Domonkos Jenőné
- A népviseletet Bodor Pálné mutatta be
A megnyitó után minden kedves vendéget
vendégül láttunk egy kis házi készítésű
süteménnyel.
Ezúton is mindenkinek köszönjük a segítséget és a
részvételt.

A Vöröskereszt támogatása
A Vöröskereszt Nógrád Megyei szervezete 2014.
december 31-ig a településen élő szociálisan
rászorult nagycsaládok részére hetente két
alakalommal kenyeret és tejet adományoz,
melynek szétosztásában az önkormányzat nyújt
segítséget. A Vöröskereszt a jogosultságot
folyamatosan vizsgálja.

Testületi ülés
Kazár Község Önkormányzatának Képviselő
testülete 2014. február 6-án 16 órától tartja soron
következő ülését, melyen az alábbi napirendi
pontokat tárgyalják:
1. Beszámoló a két képviselő-testületi ülés közti
fontosabb eseményekről, döntésekről
2. A Cigány Nemzetiségi Önkormányzattal kötött
együttműködési megállapodás
felülvizsgálata
3. Beszámoló az Önkormányzat és a Kulturális és
Környezeti Értékvédő Egyesület között kötött
közművelődési megállapodásban foglaltak
érvényesüléséről, a feladatok végrehajtásának
tapasztalatairól, a civil szervezetekkel,
egyesületekkel történő együttműködés
tapasztalatai, a 2014. évi együttműködési
megállapodások megkötése

4. A Képviselő-testület Pénzügyi bizottsága és a
Tanácsok 2013. évi munkájának értékelése, a
2014 évre szóló üléstervek jóváhagyása
5. Döntés a Kazári Napraforgó Óvodába történő
beiratkozás időpontjának és az óvoda nyári
zárva tartásának meghatározásáról
6. Tájékoztató a Kazári Napraforgó Óvoda
SZMSZ-éről és Házirendjéről
7. Országgyűlési képviselőválasztás
Szavazatszámláló Bizottsága tagjainak
megválasztása
8. Javaslat az Önkormányzat 2014. évi kulturális
rendezvénytervének elfogadására
9. Javaslat a 2014. évre vonatkozó belső
ellenőrzési tervre
10. Javaslat a Kazári Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi költségvetésének megállapítására
11. Javaslat a Kazári Napraforgó Óvoda 2014. évi
költségvetésének megállapítására
12. Térítési díjak felülvizsgálata (szükség szerint a
térítési díjakról szóló rendeletek módosítása)
13. Javaslat az önkormányzat 2014. évi
költségvetésének megállapítására, a
költségvetési rendelet megalkotására
14. 2014. évi Laskafesztivál programtervének és
költségvetésének elfogadása
15. Beszámoló a Kazári Közös Önkormányzati
Hivatal munkájáról, javaslat a köztisztviselői
teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló
célok meghatározására
(Közösen Rákóczibánya Község
Önkormányzata Képviselő-testületével)
16. Javaslat Kazár Község Önkormányzata
Szervezeti és Működési Szabályzatának
módosítására
17. Egyebek

Kultúrház felújítás
A viszonylag enyhe téli időjárásnak köszönhetően
nagyon jó ütemben zajlik a Kultúrház felújítása. Az
arra járók láthatják, hogy a tető új szigetelést- és
lécezést kapott, valamint a hátsó részen már a
cserepek felrakása is megkezdődött.
A külső homlokzat vakolat bontási munkálatai
véget értek és az épület belsejében is már építési
és épületgépészeti munkák folynak.
Reményeink szerint az időjárás a továbbiakban is
kegyes lesz hozzánk, hogy a felújítás a lehető
leggyorsabb ütemben folytatódhasson.

