A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDÔSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA

2007. december 17.

XI. ÉVFOLYAM

MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
Belterületi utak és város reha- sza, amikor a megyék kétoldalú megállapodást kötöttek. Az azóta háromoldalúvá
bilitáció uniós forrásokból
bővült szerződéshez Kovászna megyei
idén januárban csatlakozott.
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2007. december 07.
Pál Béla, a Közép-Dunántúli RegionáVeszprém megyével ismerkelis Fejlesztési Tanács elnöke, valamint
Lasztovicza Jenő, a megyei közgyűlés dett az ausztrál nagykövet
elnöke közös sajtótájékoztatón számolt
2007. november 27.
be a legújabb uniós pályázatok által
nyújtott lehetőségekről.
A megyeszékhelyen járt Alexander
John
Brooking. Ausztrália magyarorszáMaine-et Loire és Veszprém
megye kapcsolata tovább erő- gi nagykövete. A magasrangú vendég a
Pannon Egyetemen tett látogatását kövesödik
tően érkezett a megyeházára Navracsics
Tibor frakcióvezető, és Mihalovics Péter
2007. december 04.
A megyeházán fogadta a francia Veszprém városi képviselő társaságában.
Maine-et Loire megye küldöttségét Tala- Lasztovicza Jenő a megye turizmusáról,
s befektetési lehetőségekről tárgyalt venbér Márta alelnök.
Az együttműködés tíz évre nyúlik visz- dégeivel.

J
Kellemes karácsonyi ünnepeket kíván a

hajmáskéri önkormányzat képviselő testülete.

Tájékoztatás a gépjárműadóról
A gépjárműadóval kapcsolatos felmerült problémák rendezése céljából az alábbi tájékoztatást nyújtuk:
A gépjárműadóról szóló
1991. évi LXXXII. törvény 2.
§-a határozza meg az adó alanyát. Ennek értelmében az adó
alanya az a személy, aki a járműnyilvántartásban az év első
napján üzemben tartóként,
ennek hiányában tulajdonosként szerepel. Év közben újonnan vagy újra forgalomba
helyezett gépjármű utáni adó
alanya az, aki a forgalomba

helyezés hónapjának utolsó
napján a hatósági nyilvántartásban tulajdonosként szerepel.
A gépjárművek adás-vételével kapcsolatos adatváltozás
bejelentési kötelezettségét két
jogszabály írja elő.
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi
LXXXIV. törvény 33. § (1) bekezdés b) pontja alapján a nyilvántartásban bejegyzett adatok
módosítására okot adó körülmény bekövetkeztétől számított 15§ napon belül köteles
bejelenteni a bejegyzésre jogosult hatóságnál a jármű új tulaj-

TÁJÉKOZTATÓ
A Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. tájékoztatja
Önöket, hogy az ünnepi hulladékszállítás a következőképpen alakul:
december 24-28-ig a rendes munkarend szerint
dolgozunk (a rendes ürítési napok nem változnak)
Január 1-je helyett, december 29-én (szombaton)
szedjük összes a hulladékot.
2008. második hetétől az ürítés napja változatlan.
Az esetlegesen felmerülő kellemetlenségekért
elnézésüket kérjük!

donosa a jármű tulajdonjogának, a tulajdonos az üzembentartó személyének, valamint a
járműokmányokban megjelölt
műszaki adatoknak a változását.
A közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról
és visszavonásáról szóló
35/2000. (XI. 30) BM rendelet
értelmében azonban a régi
tulajdonosnak is van bejelentési kötelezettsége. A rendelet
76/A.§ (4) bkezdése kimondja,
hogy a gépjármű tulajdonjogában bekövetkezett változás

bejelentését a változástól számított 15 napon belül, a régi
tulajdonos a tulajdonjog változásáról készült okirat benyújtásával teljesíti.
Az adatok változását az
Okmányirodában kell bejelenteni.
Kérjük, hogy a félreértések
elkerülése érdekében a gépjárművek tulajdonjogában történő
változás bejelentését az eladó
is tegye meg.
Kovács János sk.
körjegyző

15/2007. (XI. 29.) rendelet
HAJMÁSKÉR
(település)
szennyvíz szolgálatatásának
2008. évi díja
Üzemeltetési díj: 211,40 Ft/m3
Bérleti díj: 60,00 Ft/m3
Fogyasztók felé érvényesített szennyvíz-szolgáltatási díj
2008. január 1-től:
271,40 Ft/m3 + 20 % ÁFA

14/2007.(XI.29.) rendelet
HAJMÁSKÉR
(település)

TÜZIFA

2008. évi vízdíj az önkormányzati tulajdonú vízi közműből
szolgáltatott ivóvízért fizetendő díj:
alapdíj + 246,90 Ft + 20 % ÁFA

Cser, tölgy, kuglizva,
házhoz szállítva.
40q 60.000,- Ft-ért.
Konyhakészen
1.600,- Ft/q.

Tel.: 20/4438-157
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Az alapdíj mértéke nem változott.
Fogysztóhely átmérője mm-ben
NA 13
NA 20
NA 25
NA 30
NA 40
NA 50
NA 80
NA 100
NA 150
NA 200

Havi alapdíj (Ft/hó)
160,320,600,950,1.900,3.000,6.000,9.500,12.000,18.000,-

Bendola Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat
8194 Hajmáskér, Iskola út 4.
Tel.: 06-88/460-040 Mobil: 06-30/256-3365

Tisztelt Lakosság!
Tájékoztatom Önöket, hogy a Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási rendje az alábbiak szerint módosul december hónapban:
December 20-án csütörtökön
December 21-én pénteken

12.00 - 15.00
8.00 - 12.00

A két ünnep között ügyfélfogadás nincs!
2008. január 2-án 8.00 - 12.00-ig várom Önöket!
(Sürgős esetben hívható Szalai Attila a 06-30/256-3365 mobil
számon!)

Minden hajmáskéri lakosnak kellemes, szeretetteljes,
békés karácsonyt és eredményben gazdag
Boldog Új Évet Kívánunk!

DECEMBERI PROGRAMOK

l
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
December 20-án (csütörtök) 17 órára

Adventi ünnepi koncertre
Előadó: Marosfalvi Imre
*

December 23-án (vasárnap) 16 óra

Falusi karácsonyi műsorra
Előadó. Kövirózsa Kultúrcsoport

Kiállítás az iskola galériában

A Gábor Áron Általános Iskola galériája tizedik
Köszönjük a résztvevőknek, hogy jelenlétükkel
alkalommal adott otthont művészeti kiállításnak.
megtisztelték rendezvényünket.
2007. november 27-én Dombi Veronika és VárkoVeronikának és Gábornak kívánjuk, hogy művészi
nyi Gábor székesfehérvári festőművészek képeiben alkotásaik minél szélesebb körben váljanak ismertté,
gyönyörködhetett a népes közönség.
hirdessék tehetségüket!
Tisztelettel: Varga Teréz
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Mikulás járat

E

Tizenharmadik alkalommal indult útjára december 5-én és 6-án, az
Amatőr Komédiás Társulat járata. A Közös Jövõnkért Alapítvány, a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyûlésének Oktatási, Ifjúsági és Sport
Bizottsága és Hajmáskér Község Önkormányzat támogatásának köszönhetõen eljutott a járat Sólyba, sok gyereket örvendeztetett meg Hajmáskéren
és találkozhattak vele a szerencsések Veszprémben is.
***
A Mikulás zsákjából fogyó édesség helyére kerültek az énekek,
versek s az ígéretek, amelyek a
jóságra törekvés
szándékát fogalmazták meg.
A
Mikulás
részére készített
legszebb rajzok és sok fénykép örökíti meg az öröm pillanatait, amelyek az alapítvány honlapján nyíló Mikulás Galériában lesznek láthatóak a
www.kozosjovonkert.hu oldalon.
***
Az évben első alkalommal a Bakonyi Mikulás túrára is invitálta az érdeklődőket az alapítványi Mikulás. A 17 km-es táv legyőzését kevesen merték vállalni. Aki a korai indulás, szomorkás idő ellenére mégis elindult a Mikulás nyomain, szép napot tölthetett el a természetben, s találkozó sem maradt el a Mikulással és krampuszával.
***
Békés, örömteli ünnepeket kívánunk mindenkinek a sok mosollyal és csillogó szemmel, amiben a járat tagjainak is része volt!
Mikulás és krampuszai
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Gábor Áron Általános Iskola hírei
Iskolásaink versenyeredményei, elismerései
November- december hónapban is folytatódtak tanulóink sport- és tanulmányi versenyei.
Ezeken tanulóink a következő eredményeket érték el.
A Simonyi Zsigmond veszprémi születésű nyelvész tiszteletére meghirdetett helyesírási versenyen iskolánk tanulói közül 4-en vettek részt. (21 iskola indult) Elért eredményeik:
5. osztályosok:

1. helyezett
2. helyezett

Kovács Luca
Csomai Martina

8. osztályosok:

6. helyezett
7. helyezett

Hornyák Edina
Balogh Krisztián

Felkészítő: Forintosné Barabás Mariann
A zeneiskolások Várpalotai területi négykezes zongoraversenye:
I kcs. 1. helyezett:

Ladányi Fruzsina és Ékes Ágota

Felkészítő:Vaczulané Szamigulina Alfina

A veszprémi Dózsa György Általános Iskola 50. éves évfordulójára meghirdetett technika vetélkedő
(ókori-középkori harcászati eszköz modellezés)
Különdíj: Kovács Luca, Schmidtauer Gábor, Fülöp Fanni
Felkészítő: Varga Teréz
Segítő: Volf József
Sportverseny - Labdarúgás várpalotai területi verseny:
IV. kcs fiúk : Hajmáskér Gábor Áron Ált.Isk.-Inota Ált.isk

6:0

Hajmáskér Gábor Áron Ált.Isk.-Nepomuki Szt.János Ált.Isk.Várpalota

6:0

(Góllövők: Reihardt P.,Hicsár B., Csomai B.)
Felkészítő: Kovács Botond
Nagy örömünkre a 2007. 12. 11-én megrendezett Veszprém Megyei Diáksport díjkiosztó ünnepségen Iskolánk pedagógusa Kovács Botond a Veszprém Megye Diáksportjáért elismerő emlékplakettet vehetett át.
Ezúton is gratulálunk mindenkinek az elért eredményéért, és címéhez.
Ékes Tamás
igazgató
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Szeretetteljes, békés karácsonyi
ünnepeket és sikerekben gazdag
boldog új esztendõt kíván a
Gábor Áron Általános Iskola és Óvoda
tantestülete, gyermek- és tanulóközössége
Juhász Gyula soraival:
"Ünnepe a szeretetnek
Isten hozott Szép Karácsony.
Boldogságot, békét áraszt,
szerteszét a nagyvilágon
Ó, hozd meg azt mindenkinek
Miért küzdött, mire vágyott,
S hol nem lángol még szeretet,
Minden szívben gyújts világot."

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