
76/2007.(VI.27.)határrozat
Az önkormányzat által érté-

kesítésre meghirdetett Hajmás-
kér, volt katonai tábor  parancs-
noki épület, ("Kastély"),
616/152. hrsz-ú ingatlanra be-
nyújtott pályázatokat Hajmás-
kér Község Önkormányzat
Képviselõ-testülete eredmény-
telennek nyilvánítja, mivel a
beékezett ajánlatok nem felel-
tek meg a pályázatra vonatkozó
elõírásoknak:

- az Androméda Kastély Kft.
(1077 Budapest, Király utca 93.
III/42/A.) esetében az adásvételi
szerzõdés tervezet tartalma miatt;

- Az Euro Bau Holz Kft.
(5540 Szarvas, Vasút u. 67.)
esetében pedig a hiányosan be-
nyújtott, és így nehezen érté-
kelhetõ ajánlat miatt.

Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete a
fenti ingatlanra (Hajmáskér,
616/152.hrsz) zártkörû pályázatot
ír ki, melyre meghívja az eddigi
ajánlattevõket az elõzõ pályázat-
ban szereplõ feltételekkel.
A pályázat leadásának határide-
je: 2007.július 20.
Határidõ: 2007.július 31.
Felelõs: Köbli Miklós polgár-
mester

77/2007.(VI.27.)határrozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete el-
fogadja az önkormányzati adó-
hátralékok ügyében tett intéz-
kedésekrõl szóló tájékoztatást.
A tájékoztatás a jkv.melléklete.
Felelõs: Kovács János kör-
jegyzõ. Határidõ: azonnal

78/2007.(VI.27.)  határrozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete el-
fogadja a település közterülete-
inek állapotáról szóló tájékoz-
tatót.
Felelõs: Köbli Miklós polgár-
mester
79/2007.(VI.27.)határrozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselõ-testülete az 
önkormányzatokra kiírt pályá-
zatok figyelésére, elkészítésére 
beérkezett ajánlatok felülvizs-
gálatára ad-hoc bizottságot hoz
létre, melynek tagjai:

Stange Szilárd elnök
Ispán Tímea
Gellei István
Miklós Judit

Határidõ: azonnal
Felelõs: Köbli Miklós polgár-
mester
80/2007.(VI.27.)határrozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete a
Bakonykarszt Víz-és Csatorna-
mû Zrt. által üzemeltetett haj-
máskéri szennyvízelvezetõ
rendszer gépészeti berendezé-
seinek részét képezõ, a Haj-
máskér, Kossuth utcai szenny-
vízátemelõbe beépített PIRAN-
HA 08 WKS típusú meghibáso-
dott átemelõ szivattyú felújítá-
sát javasolja a szolgáltató által
megjelölt árajánlat alapján. 
A felújítás költségeit a víz- és
csatornadíjba beépített amorti-
zációs költségek terhére bizto-
sítja.
Határidõ: 2007.július 31.
Felelõs: Köbli Miklós polgár-
mester
81/2007.(VI.27.)  határrozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete 
elfogadja az önkormányzat
gazdasági ciklusprogramját
(2007 - 2010).
A ciklusprogram a jkv.mellék-
lete.
Felelõs: Köbli Miklós polgár-
mester
Határidõ: azonnal

82/2007.(VI.27.)határrozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzatnak a Veszprémi Kis-
térségi Többcélú Társulással
2007.április 30-án kötött meg-
állapodás alapján az Eötvös
Károly Megyei Könyvtár látja

el a mozgókönyvtári feladato-
kat a településen. Hajmáskér
Község Önkormányzat Képvi-
selõ-testülete hozzájárul az
egyedi Szolgáltatási szerzõdés-
ben rögzítettekkel azzal a felté-
tellel, hogy  a Megyei Könyvtár
a szakmai feladatellátásra áta-
dott díj fejében a Hajmáskéri
Könyvtár részére vásárolt do-
kumentumok kiszállítását saját
költségén vállalja.
Határidõ: azonnal
Felelõs: Köbli Miklós polgár-
mester
83/2007.(VI.27.)határrozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselõ-testülete a
hajmáskéri Közösségi Ház (
8192 Hajmáskér, Iskola u.4.) és
az Orvosi rendelõ (8192 Haj-
máskér, Bem u.2.sz) fûtéskor-
szerûsítésének elvégzésére be-
érkezett árajánlatok közül a La-
guna Víz-, Gáz Fûtéstechnikai
Szerelvénybolt ajánlatát fogad-
ja el, és bízza meg a munkála-
tok elvégzésével.
Határidõ: folyamatos
84/2007.(VI.27.)határrozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselõ - testülete
az önkormányzat 2007.évi költ-
ségvetésébõl a háziorvosi szol-
gálaton tervezett fûtéskorszerû-
sítés felhalmozási elõirányzatot
250.000.- Ft-tal, azaz Kettõszá-
zötvenezer forinttal csökkenti,
mely összeggel a hajmáskéri
Közösségi Ház fûtéskorszerûsí-
tés felhalmozási elõirányzatát
emeli meg. Határidõ: azonnal
Tájékoztatás: Kovácsné To-
bak Márta Asszony óvodave-
zetõi  megbízásának visszavo-
nását tartalmazó, képviselõ tes-
tületi határozatokat  a Veszpré-
mi Munkaügyi Bíróság jogerõs
ítéletével jogellenesnek
minõsítette és ennek következ-
ményeként a munkáltató  Lurkó
Óvodát anyagilag elmarasztal-
ta.
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TEHERFUVAROZÁS
KÖLTÖZTETÉS—ÁRUSZÁLLÍTÁS

2 tonnáig.

POLÁK TIBOR
Öskü, Völgy u. 6.

Tel.: 

06-70/339-2145

A LAKOSSÁG  

FIGYELMÉBE

Kissné Ughy Bernadett védônô 

telefonszámai:

Tanácsadó: 460-369

Mobil: 30/453-4438
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EEggyyüüttttmmûûkkööddééss  aa  mmee--
ggyyeeii  nnyyuuggddííjjaass  sszzeerrvvee--
zzeetteekkkkeell  

2007. május 23.

2010-ig szóló megállapo-
dást írt alá a megyei ön-
kormányzat képviseleté-
ben Talabér Márta alelnök
a megyében mûködô
nyugdíjas szervezetekkel.
Ennek értelmében iroda-
helyiség biztosításával,
rendezvények támogatá-
sával, és anyagi segítség-
gel áll az önkormányzat a
szervezetek mellett.

*

AAzz  éévv  lleeggjjoobbbbjjaa--eelliiss--
mmeerréésstt  kkaappootttt  aa  LLaacczz--
kkóó  DDeezzssôô  mmúúzzeeuumm

2007. május 21.

Az év Múzeuma elisme-
réssel gazdagodott a
Laczkó Dezsô Múzeum a
hétvégén a Nemzeti Mú-
zeum kertjében megren-
dezett Múzeumok Majáli-
sán. A világnaphoz kap-
csolódó eseményt 12 esz-
tendôvel ezelôtt rendezték
meg elôször. Megyénk ki-
állító intézménye kiemel-
kedô szakmai tevékenysé-
géért kapta a díjat.

*

AA  fféélléévv  mméérrlleeggee::  kköözz--
ppoonnttii  mmeeggsszzoorrííttáássookk
eelllleennéérree  ffeellúújjííttáássookk,,
ffeejjlleesszzttéésseekk
2007. július 04.
Az idei esztendôben 1
milliárd forinttal keve-
sebb pénzzel gazdálkod-
hat a megyei önkormány-
zat mint tavaly, hangsú-
lyozta az elmúlt fél évet
értékelô sajtótájékoztató-
ján Lasztovicza Jenô. A
hiány csökkentése érdek-
ében létszámleépítésre
volt szükség, amit a me-
gyei vezetés igyekezett le-
hetôleg betöltetlen állás-
helyek megszüntetésével
megoldani, de sajnos
szükség volt elbocsátá-
sokra is - tette hozzá  a
közgyûlés elnöke.

NNeemmzzeettkköözzii  öösssszzeeffoo--
ggááss  aa  mmeeggúújjuullóó  eenneerr--
ggiiááéérrtt  VVeesszzpprréémm  mmee--
ggyyeeii  rréésszzvvéétteelllleell

2007. június 01.

Megtartotta alakuló ülését
az ALTERnet, az lternatív
energiaforrások hatéko-
nyabb kihsználása érde-
kében létrejött hálózat. A
Veszprém Megyei Önkor-
mányzatnál lezajlott meg-
beszélésen a résztvevô or-
szágok (Görögország,
Olaszország, Málta, Por-
tugália, Magyarországról,
Szabolcs, és Veszprém
megye) mindegyike kép-
viseltette magát. 

MEGYEI  ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK

Jubíleumi  szünidô  akció

A Közös  Jövônkért Alapítvány célja az emberi kapcsolatok
erôsítése, s ennek érdekében szabadidôs,
hagyományteremtô programok szervezése, támogatása.
Az 1997. óta közhasznú tevékenységet folytató
szervezetünk folyamatosan törekszik a tehetséggondozásra
és a hátrányos helyzetû gyerekek, fiatalok segítésére. 

10 éves mûködésünket az Alapítvánnyal egykorúakkal
tervezzük ünnepelni, trmészetesen a többi korosztályt is
szeretettel látva a rendezvényeken, programokon.

A 2007. augusztus 6-10. között a „VARÁZSSZÔNYEG“
program várja naponta az érdeklôdóôket a kreativitás
jegyében a Mûvelôdési házba.
A programot a Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyûlésének Oktatási, Ifjúsági és Sport Bizottsága
támogatja. 

MMiikkllóóss  JJuuddiitt
KJA elnöke

F I G Y E L E M !

FOTÓPÁLYÁZAT

AMATÔR  FOTÓSOKNAK

A Mûvelôdési Ház vezetôje pályázatot hirdet
amatôr fotósoknak 

a következô témákban:

1. Portrék — emberek
2. Tájak és természeti szépségek

A pályázat nyitott mindenkitôl várjuk a fotókat.

A fotó mérete: 20x30  A/4 méret

Beadási határidô: 2007.  szeptember  30.

A beadott fotókat szakértô zsûri bírálja el, és a
fotókból kiállítást rendezünk a Mûvelôdési
Házban.
A pályázatra a fotók bármikor leadhatók a Mûv.
házban ill. a könyvtári órákban a könyvtárban is. 

Kelemen Mária Mûv. ház vez.
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Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának idõszakos kiadványa
Szerkeszti az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság.  Megjelenik: 1.250 pld.-ban  Nyomda: PRESSCOMP 2000 Kft. Veszprém


