
Tájékoztatom a lakosságot, hogy
2008. január 1-től a legkisebb öregsé-
gi nyugdíj legkisebb összege 28.500
Ft. A szociális, valamint a gyermek-
védelmi ellátások jogosultsága vizs-
gálatának, valamint a megállapítási
összegeknek alapja a legkisebb öreg-
ségi nyugdíj.

A szociális elllátások terén több
jogszabályi változás történt ez évtől.
Ez elsősorban az 

– egészségügyi szolgáltatásra való
jogosultságra,

– az alanyi jogú közgyógyellátási
jogosultságra,

– a házi segítségnyújtás igénylésére,
– rendszeres szociális segélyre való

jogosultság kiterjesztése az 50 %-os
csökkent munkaképességű szemé-
lyekre vonatkozóan történt. 

Lényeges változás, hogy szociális
ellátások igénylésénél megváltozott a
jövedelem fogalma. 

A havi jövedelem kiszámításakor
– rendszeres jövedelem esetén a

kérelem benyújtását megelőző hónap,
– nem rendszeres jövedelem, illetve

vállalkozásból, őstermelésből szár-
mazó jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző tizenkét hónap
alatt kapott összeg egy havi átlagát
kell együttesen figyelembe venni.

Felhívom a figyelmet, hogy munka-
nélküli kérelmező, illetve munkanél-
küli házastárs esetében  szükséges a
Munkaügyi Hivatal által kiadott iga-
zolás.

A rendszeres gyermekvédelmi ked-
vezmény igénylésének a jövedelmi
határa 5%-kal emelkedett. 

Részletes és bővebb információért a
körjegyzőség szívesen áll rendelkezé-
sükre!

Kovács János
körjegyző
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TELEPÜLÉSI  SZILÁRD  HULLADÉK  GYŰJTÉS
2008. évi díjairól

Megnevezés                Általános szolgáltatás          Rekultivációs            Összesen             Negyedéves
egyszeri ürítési díja díjtétele                                                  díj

Ft / ürítés + ÁFA Ft/negyedév  
+ ÁFA

50 l-es edényre 124 6 130 1 695
60 l-es edényre 149 7 156 2 033
70 l-es edényre 174 7 181 2 359
80 l-es edényre 199 8 207 2 698

110 l-es edényre 242 11 253 3 298
120 l-es edényre 264 11 275 3 585
240 l-es edényre 529 24 553 7 208
360 l-es edényre 793 36 829 10 806
660 l-es edényre 1 455 67 1 522 19 839
770 l-es edényre 1 697 78 1 775 23 137

1100 l-es edényre 2 454 111 2 535 33 044

Emblémázott zsák többlet hulladék szállítása
Megnevezés                Általános szolgáltatás                 Rekultivációs díjtétele                 Összesen

egyszeri ürítési díja
Ft / db + ÁFA

60 l-es zsák 168 7 175
80 l-es zsák 250 8 258

110 l-es zsák 322 11 333

TÁJÉKOZTATÓ A KÉMÉNYSEPRÉSI KÖZSZOLGÁLTATÁS 
2008. ÉVI DÍJAIRÓL

Gázos egyedi kémény: 1.220,- Ft/db/év
Olaj- és szilárd egyedi kémény: 1,220,- Ft/db/év
Olaj- és szilárd tüzelésű kisközponti kémény: 255,- Ft/fm/év
Gázzal üzemelő kisközponti kémény: 255,- Ft/fm/év
Tartalék kémény: 630,- Ft/db/év
Kéményvizsgálat: 9.150,-  Ft / eset  

(a kiszállási díjat tartalmazza)
Gyűjtő kémény: 1.095,- Ft/szint/év
Gázzal üzemelő nagyközponti kémény: 875,-Ft/m/év
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ÚJ!      ÚJ!      ÚJ!

Sarok fürdőkád 140x140   39.990,- Ft.  Akril fürdőkád I. o. 150x70  24.990,- Ft, 170x70   25.990,- Ft.
Csaptelepek –10% kedvezménnyel. Alföldi porcelánok lista ár  –10% kedvezményel.

Boyler Hajdu Z120  39.990,- Ft.   Ajtó, ablak szigetelő gumi öntapadós I. o. 120,-Ft/fm.
Elektromos tűzőgép 2.970,- Ft. Menetmetsző készlet 2970,- Ft. Fürdőszobai szőnyegek 1250,-/fm.

Viaszos vászon terítők 699,- /fm. Króm edényszárító króm tálcával 1799,- Ft. Állványos ruhaszárító 1995 Ft-tól.
Biztonsági mellény biciklire, autóba, 490,- Ft. Fürdőszobai konyhai kiegészítők, húsdaráló 22-es méretig.

Teljeskörű víz- gáz- fűtés szerelési anyagok, radiátorok, gáz- és vegyestüzelésű kazánok, festékáru, épületvillamosság, 
lakásfelszerelés, ajándéktárgyak, műanyagáru, lakatok, zárak, vasalatok, kötőelemek, kéziszerszámok, 

szerszámgépek, cement, kerékpár alkatrészek, elemek, háztartásigép alkatrészek, csillárok, bútor, bizományi.

ÁRUVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖN!
Max: 200.000,- Ft-ig Egyszeri 10% kezelési költség, 0% kamat. 

Futamidő 10 hónap. THM: 26%

Cím: Hajmáskér, Jókai ltp. 9.
Nyitvatartás: Kedd—Péntek 8—17.30  szünet: 11.30—14.00  Szombat: 8—12

Szerencse Piroska  Kovács Zsolt
06-88/460-320     *     06-70/632-49-82     *     06-20/200-97-82

VÁSÁR! AKCIÓ!
AZ IPARCIKK BOLTBAN:

Feltételek: minimum 8, illetve 10 osztály,
egészségügyi alkalmasság, feddhetetlenség 

Ez a szelvény, a helyi állandó bejelentett
lakos részére, 4.000,- Ft azaz Négyezer
Forint kedvezményt biztosít a képzési díjból,
amennyiben kivágja, és a jelentkezéskor lead-
ja. A kedvezmény az önkormányzat nem anya-
gi hozzájárulása. Egy személynél egy szelvényt
számítunk be, melyet a végösszegből vonunk le. 

További kedvezményt adunk a munkanél-
külieknek.

A foglalkozások péntek délután és szombat
délelőtt lesznek, a közösségi házban. 

Jelentkezni lehet az önkormányzat ügyfél-
szolgálatán hétfő-csütörtök 09.00-15,00, és
pénteken 09.00-12.00 közt, személyi igazol-
vány, (+lakcímkártya), valamint a legmagasabb
iskolai végzettséget igazoló bizonyítvány
bemutatásával.

Érdeklődni lehet: 06/30/9129-516 telefonon.
www.sedinfo.hu

Nytsz.: 19-0229-04

Személy- és vagyonőr OKJ-s szakmai képzés
indul február 08-án Hajmáskéren



4

ÉRTESÍTÉS!
Fogászati szűrés és egészségügyi ellátás!

Értesítjük Öskü, Sóly, Hajmáskér kedves
lakosságát, hogy az ösküi, illetve hajmáskéri
fogászati rendelőben lehetőség nyílik arra,
hogy fogászati és szájüregi daganat szakvizs-
gálatot végztessenek el. 

Ez nagyon fontos lenne a lakosság szájhigié-
niai ismeretében, mert az elmúlt évben is egy
előrehaladott és több kezdeti stádiumban lévő
daganatot fedeztünk fel, amit elsősorban a
rossz, hiányos és ápolatlan fogazat okozott.

A tervek szerint valószínűleg lehetséges lesz
már ebben az évben az, hogy, aki rendszeresen
éves szűrővizsgálaton vesz részt, annak átvál-
lalhatja a biztosító a vizitdíj kifizetését.

A rendelésen a 18 év alatti lakosságnak vizit-
díj mentes a vizsgálat és az ellátás (húzás,
tömés, gyökérkezelés, fogágy betegségek,
fogkő, stb.). A 18 felettieknek jelenleg 300
forint a vizitdíj. Azonban lehetséges egy rende-
lésen több munkát (kettő esetleg három tömést)
elvégezni egy vizitdíj befizetésével. 

Természetesen máshonnan érkező betege-
ket is ellátunk.

Telefonos információ:
06-30/939-0895,   06-30/620-2662

Rendelési időpontok:

Hétfő délután: Öskü
Kedd délelőtt: Hajmáskér

Szerda délután: 
hetente felváltva Öskü és Hajmáskér között

Csütörtök délelőtt: Öskü
Péntek délután: Hajmáskér

Dr. Fülöp Nándor
Főorvos

Stomato Dent fogászati Bt. Üv.

Várjuk kedves lakosaink jelentkezését.

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

TÜZIFA
Cser, tölgy, kuglizva,

házhoz szállítva.

40q  60.000,- Ft-ért.

Konyhakészen 

1.600,- Ft/q.

Tel.: 20/4438-157

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívunk mindenkit 

a Művelődési Házba

2008. január 26-án 16 órára

STEVE TAYLOR - SZABÓ PÁNSÍPMŰVÉSZ

ÚJ ÉV KÖSZÖNTŐ KONCERTJÉRE

A műsorban:
közkedvelt dallamok, operettek, 

táncdalok szerepelnek.

Belépő: 500 Ft/fő (gyermekeknek ingyen)

Jegyek a helyszínen az előadás előtt válthatók.


