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9/2009. (II.11.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
elfogadja a közös fenntartású
intézmény (Gábor Áron Általá-
nos Iskola és Óvoda) 2009. évi
költségvetését.
A költségvetés anyaga a jkv
melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester

10/2009. (II.11.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
módosítja a Gábor Áron Álta-
lános Iskola és Óvoda
Pedagógiai Programját.
A módosításra a hajmáskéri
Gábor Áron Általános Iskola és
Óvoda szentkirályszabadjai
tagintézményével történő
bővülése miatt vált szükséges-
sé.
A Pedagógiai Program a jkv
melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester

11/2009. (II.11.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Gábor Áron Általá-
nos Iskola és Óvoda
2008/2009. évi tanév I. félévi
beszámolóját.
A beszámoló a jkv melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester

12/2009. (II.11.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
elfogadja a közös fenntartású
intézmények 2009. évi költség-
vetését.

A költségvetés anyaga a jkv
melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
13/2009. (II.11.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Bendola Család-
segítő és Gyermekjóléti
Szolgálat Bt. 2008. évi beszá-
molóját.
A beszámoló a jkv melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester

14/2009. (II.11.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
módosítja az Eötvös Károly
Megyei Könyvtárral kötött
Szolgáltatási szerződést a moz-
gókönyvtári ellátás keretében
könyvtári szolgáltatások meg-
rendelésére 2009. évre vonat-
kozóan.
A testület felhatalmazza Köbli
Miklós polgármestert a
Szolgáltatási szerződés aláírá-
sára.
Határidő: 2009. március 10.
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester

4/2009. (II.11.) rendelet
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
elfogadja az Önkormányzat
2009. évi költségvetését.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester

15/2009. (II.11.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a
jövőben a törvényi előírások-
nak megfelelően egyszerűsített

formában kéri az Önkormány-
zat költségvetéséről készített
beszámolókat.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
16/2009. (II. 11.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
forrás hiányában elutasítja a
Hajmáskér, Jókai ltp. 5. számú
Társasház lakásonkénti fűtés-
korszerűsítésére kért támogatá-
si kérelmét, mivel az Önkor-
mányzat anyagi helyzete ezt
nem teszi lehetővé.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
17/2009. (II.11.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
hozzájárul a bolti egység tulaj-
donosainak kérelméhez, hogy a
Hajmáskér, Jókai ltp. 9. szám
elé (491/36 hrsz) az” Y” elága-
zásban az bolt épület rendelte-
tésszerű használata érdekében
„Megállni tilos” táblát kihe-
lyezhessenek.
Határidő: 2009. március 11.
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester

18/2009. (III.9.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a
88/2008.(VIII.27.) határozatá-
ban jóváhagyott Hajmáskér
Község Önkormányzata, Sóly
Község Önkormányzata és
Szentkirályszabadja Község
Önkormányzata Közoktatási
Intézményfenntartó Társulás
alapján működtetett hajmáskéri
Gábor Áron Általános Iskola és
Óvoda közoktatási intézmény
Alapító okiratának
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folytatás az előző oldalról

„Alaptevékenységi szakfel-
adat” besorolását az alábbiak
szerint pontosítja:

80110 Óvodai nevelés 
80112-6 szakfeladatnál 
a „sajátos nevelési” igényű
gyermekek óvodai nevelése (a
megismerő funkciók vagy
viselkedés fejlődésének orga-
nikus okra visszavezethető,
illetve organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességgel küzdő gyer-
mekek óvodai nevelése integ-
ráltan.)

80120 Általános iskolai okta-
tás 80122-5 szakfeladatnál 
a „sajátos nevelést” igénylő
tanulók nappali rendszerű álta-
lános iskolai nevelése, oktatása
(a megismerő  funkciók vagy
viselkedés fejlődésének orga-
nikus okra visszavezethető,
illetve organikus okra vissza
nem vezethető tartós és súlyos
rendellenességével (dyslexia,
dysgraphia, dyscalculia) küzdő
gyermekek nevelése integrál-
tan. A nevelési tanácsadó inté-
zet által készített szakvéle-
ménynyel rendelkező beillesz-
kedési, tanulási, magatartási
nehézségekkel küzdő tanulók
nevelése, oktatása.)
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
Határidő: azonnal
19/2009. (III.9.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a
hajmáskéri 1. számú védőnői
körzet helyettesítését ellátó
Sassné Ambrus Judit védőnő-
nek helyettesítési díjként, a
helyettesítendő védőnő béré-
nek 50 %-át állapítja meg a
helyettesítéssel járó többletfel-
adatok ellátására 2009. márci-
us 10-től.
Határidő: 2009. március 10.
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
20/2009. (III.9.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
összhangban az Észak-
Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék-
kezelési Önkormányzati
Társulás Tanácsának 43/2008.
(XI.21.) ÉBRSZHK-TT számú
határozatával, meghatalmazza
a Társulás Tanácsát, hogy a

hulladékgyűjtésre és szállításra
vonatkozóan is lefolytassa a
közbeszerzési eljárást.
A Képviselő-testület felhatal-
mazza Köbli Miklós polgár-
mestert, hogy a jelenlegi köz-
szolgáltatói szerződések lejár-
tát követően, a Társulás által
lefolytatott közbeszerzési eljá-
rás keretében kiválasztott
Közszolgáltatóval közszolgál-
tatói szerződést kössön.
Határidő: folyamatos
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
21/2009. (III.9.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
ajánlatokat várt Hajmáskér
község településszerkezeti,
szabályozási tervének és helyi
építési szabályzatának elkészí-
tésére. 
A megadott határidőre két
ajánlat érkezett:
Planteus Kft. (8273 Monoszló,
Fő utca 23.): 5.000.000 Ft +
ÁFA összegben
Pannonterv-Veszprém Kft.
(8200 Veszprém, Jutasi út 21.):
4.100.000 Ft + ÁFA összeg-
ben.
A Képviselő-testület a kedve-
zőbb ajánlattételt tevő
Pannonterv-Veszprém Kft.
ajánlatát fogadta el, így meg-
bízza Hajmáskér község tele-
pülésszerkezeti, szabályozási
tervének és helyi építési sza-
bályzatának felülvizsgálatával,
módosításával, melynek határ-
ideje: 2009. november 30.
A Képviselő-testület felhatal-
mazza Köbli Miklós polgár-
mestert a Megbízási szerződés
aláírására.
Határidő: 2009. március 30.
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
22/2009. (III.9.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
heti 100.000 Ft, azaz százezer
forint kötbért állapít meg a
Hajmáskér község település-
szerkezeti, szabályozási tervé-
nek és helyi építési szabályza-
tának elkészítésével megbízott
Pannonterv-Veszprém Kft.
(8200 Veszprém, Jutasi út 21.)
részére, amennyiben a tervezé-
si határidőt (2009. november
30.) felróhatóan saját hibájából
nem tartja be.

Határidő: folyamatos
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
23/2009. (III.9.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
pályázatot kíván benyújtani az
Önkormányzati és Területfej-
lesztési Minisztérium által
„Bölcsődék és közoktatási
intézmények infrastrukturális
fejlesztése, valamint közösségi
buszok beszerzésére” (beadási
határidő: 2009. március 27.)
megnevezésű pályázati kiírás-
ra (8/2009. (II.26.) ÖM rende-
let) a fenntartásban lévő Gábor
Áron Általános Iskola és
Óvoda (8192 Hajmáskér,
Iskola utca 1.) Szent István
Király Tagiskolája (8225
Szentkirályszabadja, József
Attila utca 6.) nyílászárók cse-
réjének elvégzésére.
A pályázati önrészt, valamint a
pályázati anyag elkészítését az
Iskolafenntartó Társulás társu-
lási megállapodása alapján
Szentkirályszabadja Község
Önkormányzata biztosítja.
Köbli Miklós Hajmáskér
Község Önkormányzat Pol-
gármestere, mint a Gábor Áron
Általános Iskola és Óvoda
fenntartójának hivatalos képvi-
selője nyilatkozom, hogy a
8/2009. (II.26.) ÖM rendelet-
ben a megfogalmazott támoga-
tásból megvalósuló beruházás
5 évig fenntartásra kerül, illet-
ve az intézmény fenntartói
joga nem állami fenntartó
részére nem kerül átadásra.
Határidő: folyamatos
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
24 / 2009 .(III.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
elfogadja a Veszprémi
Rendőrkapitányság Körzeti
Megbízotti Alosztályának és a
Hajmáskér Község Polgárőr
Egyesület által elkészített
Hajmáskér község közrendjé-
ről és közbiztonságáról szóló
2008. évi beszámolót.
A beszámoló a jkv melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
25 / 2009. (III.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete

elfogadja a közös fenntartású
intézmények 2008. évi zár-
számadását.
A határozat szövege a jkv mel-
léklete.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
26. / 2009. (III.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
elfogadja, hogy a Családsegítő
Szolgálat, Gyermekjóléti
Központ és Családok Átmene-
ti Otthona intézmény keretén
belül működtetett Családok
Átmeneti Otthona, a
Költségvetési törvényben fog-
lalt – települések száma és
együttes lakosságszám - felté-
telek teljesülése esetén a
Társulási megállapodás módo-
sítását követően, a jogerős
működési engedély kiadását
követő hónap 1. napjától, de
legkésőbb 2009. július 1-től a
társulás tartja fenn.
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
Határidő: azonnal
27. / 2009. (III.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete a
VMJV Családsegítő Szolgálat,
Gyermekjóléti Központ és
Családok Átmeneti Otthona
intézmény által működtetett
kapcsolattartási ügyelet
működtetéséhez csatlakozik,
az alábbiak szerint:
-e szolgáltatásra – 2009. évben
– a rendelkezésre álló összeg
500.000 Ft, mely összeget a
Veszprémi Kistérség Többcélú
Társulás költségvetésében biz-
tosít.
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
Határidő: azonnal
28. / 2009. (III.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
támogatja a Szociális- Alap-
szolgáltatási és Szakellátási
Intézményfenntartó Társulás
létrehozását azzal a feltétellel,
hogy a 2008. évi CII. törvény
8. számú melléklet kiegészítő
szabályok 1.1 pontjában fog-
lalt - települések száma és
együttes lakosságszám - felté-
telek teljesülnek. 

Folytatás a köv. oldalon
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A Társulás létrehozását, illetve
a társulási megállapodásban
foglaltak elfogadását, valamint
a jogerős működési engedély
kiadását követő hónap 1. nap-
jától, de legkésőbb 2009. július
1.-től a társulás tartja fenn.
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
Határidő: azonnal
5 / 2009. (III.25.) rendelet
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
elfogadja az önkormányzat
2008. évi költségvetési zár-
számadásáról készített beszá-
molót.
A beszámoló a jkv melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
29. / 2009. (III.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja a szociális és gyer-
mekvédelmi igazgatásról és
ellátásról szóló rendelet-terve-
zetben megállapított minden-
kori öregségi nyugdíjhoz ren-
delt mértéket, százalékot.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
6. / 2009. (III.26.) rendelet
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
megalkotja a helyi szociális és
gyermekvédelmi igazgatásról
és ellátásokról szóló rendele-
tét.
A rendelet szövege a jkv mel-
léklete.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács János kör-
jegyző
30. / 2009. (III.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
elfogadja Hajmáskér község
Közfoglalkoztatási tervét.
A Közfoglalkoztatás terv a jkv
melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
31. / 2009. (III.25.) határozat

1./  Hajmáskér Község
Önkormányzat Képviselő-tes-
tülete úgy döntött, hogy a
Magyar 

Köztársaság Alkotmánya
44/A. § (1) bekezdés h) pontjá-
ban, a helyi önkormányzatok-
ról szóló 1990. évi LXV. tör-
vény (Ötv.) 41. § (1) bekezdé-

sében, foglaltak, valamint a
helyi önkormányzatok társulá-
sairól és együttműködéséről
szóló 1997. évi CXXXV. tv.
(továbbiakban: Ttv.) 8. §-ban
foglaltak alapján, jogi szemé-
lyiség nélküli (gesztori) társu-
lást hoznak létre abból a cél-
ból, hogy a Környezet és
Energia Operatív Program
keretében az Üzemelő vízbázi-
sok diagnosztikai vizsgálata
(KEOP-2009-2.2.3/A) pályá-
zati kiírásra a
Környezetvédelmi és Vízügyi
Minisztérium - Fejlesztési
Igazgatóság (1012 BUDA-
PEST, Márvány u. 1/c.) közre-
működő szervezethez ismétel-
ten pályázatot nyújtsanak be.
Az ehhez szükséges Társulási
Megállapodást az előterjesz-
tésben foglaltak szerinti tarta-
lommal, az 1-3. számú mellék-
leteivel együtt elfogadja.

2./ A Társulási Megállapodás
aláírásával a képviselő-testület
kötelezettségek vállalnak arra,
hogy a Pályázat támogatása
esetén a projektet a
Pályázatban foglaltak szerint a
társult önkormányzatokkal
együtt (23 település, 9 vízbá-
zis) megvalósítják, és ennek
érdekében együttműködnek. A
megvalósított projektet leg-
alább a kiírás szerint előírt
határidőig fenntartják, a pénz-
ügyi fenntarthatóság biztosítá-
saként felmerülő költségeket –
a Bakonykarszt Zrt., mint üze-
meltető által tett javaslat alap-
ján – az évenkénti ivóvízdíj
megállapításakor figyelembe
veszik.

3./ A képviselő-testület sike-
res pályázat esetén vállalja az
esetlegesen szükséges sajáterő
biztosítását, amennyiben – az
egyébként 100 %-os támogatá-
sú pályázatban, – a pályázat
benyújtásához, illetve a projekt
megvalósításához elengedhe-
tetlenül szükséges tevékenység
következtében, a kiírás szerint
el nem számolható vagy elszá-
molható, de az elszámolható
EU támogatás százalékos
arányát meghaladó mérték
(nettó összeg 85 %-a) miatt
merül fel költség. Az így fel-
merülő társulási szintű sajáterő
igény – a jelenleg hatályos
ÁFA törvény figyelembevéte-
lével – ekkor sem haladhatja

meg a projekt teljes bekerülési
összegének 5 %-át. Ezen felté-
telek teljesülése esetén a kép-
viselő-testület a Társulási
Megállapodás 8. pontja sze-
rint, a településre jutó önerő
részét biztosítja és azt a költ-
ségvetésébe, az évenkénti üte-
mezésnek megfelelően, szük-
ség szerint beépíti. 

3./ A képviselő-testület támo-
gatja, hogy a pályázat benyúj-
tásával és sikeres pályázat ese-
tén a projekt végrehajtásával
kapcsolatban, a feladat- és
hatáskör gyakorlását, gesztor
önkormányzatként, Eplény
Község Önkormányzata lássa
el, amelyet Fiskál János pol-
gármester képvisel.

4./ A képviselő-testület felha-
talmazza Köbli Miklós polgár-
mestert, hogy a Társulási
Megállapodást aláírja.
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
Határidő: 2009. április 3.
32. / 2009. (III.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
elfogadja az üzemeltetési költ-
ségek megállapítására vonat-
kozó alapelveket, azokat a
helyi szabályozásban figye-
lembe veszi.
A Képviselő-testület meghatal-
mazza Köbli Miklós polgár-
mestert, hogy az üzemeltetési
elvekről készült kiegészítést a
Társulási Megállapodásnak az
Önkormányzat képviseletében
aláírja.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
33. / 2009. (III.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
visszavonja az Észak-Balatoni
Térség Regionális Települési
Sz i lá rdhul ladék-keze lés i
Önkormányzati Társulás kere-
tén belül a KEOP-2.3.0 számú
„Települési szilárdhulladék
lerakókat érintő térségi szintű
rekultivációs programok
elvégzése” elnevezésű pályá-
zati feltételek elfogadásáról
szóló 76/2008. (VII.30.) hatá-
rozatát. Mivel Hajmáskér köz-
ségben nincs a pályázatba
bevont rekultiválandó lerakó,
ezért a Társulási Tanács hatá-
rozata alapján a rekultivációs
projekthez szükséges saját for-

rás fizetési kötelezettség meg-
szűnik.
Határidő: azonnal
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
34. / 2009. (III.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a
Művelődési Ház, Orvosi
Rendelő és Polgármesteri
Hivatal épületének energiata-
karékos fűtéskorszerűsítésére
és külső szigetelésére.
Határidő: folyamatos
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
35. / 2009. (III.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
ajánlatokat várt az öt csoportos
óvoda tervdokumentációjának
elkészítésére.
Összesen 4 db ajánlattétel
érkezett:
Traverz 50 Kft. (8220
Balatonalmádi, Bartók u. 19.)
4.985.000 Ft + ÁFA összegben
Gózon Imre (8200 Veszprém,
Cserhát ltp. 5/A) 5.500.000 Ft
+ ÁFA összegben
Vadász és Fiai (8193 Sóly,
Petőfi u. 12.) 6.840.000 Ft +
ÁFA összegben
Architetto Design Tervező és
Szolgáltató Kft. (8200
Veszprém, Ács u. 9.) bruttó
3.600.000 Ft összegben.
A Képviselő-testület a kedve-
zőbb ajánlattételt tevő
Architetto Design Tervező és
Szolgáltató Kft-t (8200
Veszprém, Ács u. 9.) bízza
meg az öt csoportos óvoda
(8192 Hajmáskér 616/94 hrsz)
tervdokumentációjának elké-
szítésére, melynek összege
bruttó 3.600.000 Ft, azaz brut-
tó hárommillió-hatszázezer
00/100 forint. 
Határidő: 2009. július 15.
Felelős: Köbli Miklós polgár-
mester
7. / 2009. (III.26.) rendelet
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
módosítja a helyi önszervező-
dő közösségek pénzügyi támo-
gatásának rendjéről szóló
11/2008. (XI.25.) rendeletét.
A rendelet szövege a jegyző-
könyv melléklete.
Határidő: azonnal
Felelős: Kovács János kör-
jegyző



4

A legutóbbi választást követően
változott a szavazókörökhöz tartozó
utcák jegyzéke

Hajmáskér községben az utcák az
alábbi körzetekhez tartoznak.

Szavazókör: 001-es Körjegyzőség 
Kossuth Lajos utca 31.

Ady Endre utca
Árkovics tanya
Bem József utca
Dózsa György utca
Erkel Ferenc utca
Hársfa utca
Honvéd utca
Hunyadi utca
Kinizsi utca
Kossuth Lajos utca
Külterület
Munkácsy Mihály utca
Őrház
Patak utca
Petőfi Sándor utca
Rákóczi köz
Rákóczi Ferenc utca
Széchényi utca
Tábor utca 1-es házszámtól 10-es

házszámig
Tábori utca 12-es házszámtól 38-as

házszámig
Táncsics Mihály utca
Templom köz
Vasútállomás
Villanytelep
Zrínyi Miklós utca

Szavazókör 002-es Közösségi ház 
(Nyugdíjs Klub), Tábori úti lakta-

nya

Arany János utca
Berthold malom
Deák Ferenc utca
Diófa utca
Fűzfa utca
Iparos út
Iskola utca
Jókai Mór lakótelep
József Attila lakótelep
Szederfa utca
Tábori utca 11-es házszám
Tábori utca 38-as házszámtól 127-

es házszámig
Vasút köz

TÁJÉKOZTATÓ
Helyi Válsztási Iroda a Körjegy-

zőségen működik, címe: Hajmáskér,
Kossuth L. u. 32.

Vezetője: Kovács János körjegyző

Szavazókörök:
1. számú szavazókör: Hajmáskér

Község Önkormányzat tanácsterme
(8192 Hajmáskér, Koossuth Lajos utca
31.)

2. számú szavazókör: Közösségi
Ház (8192 Hajmáskér, Iskola u. 4.
földszint.)

Hajmáskér községben az igazolás-
sal szavazók és a településszintű lak-
címmel rendelkezők az 1. szavazó-
körben adhatják le szavazataikat,
címe: Hajmámskér, Kossuth Lajos
utca 31.

Szavazni csak érvényes igazolvá-
nyok, bemutatásával lehet. 

Erre alkalmas:
Érvényes lakcím igazolására is

alkalmas, érvényes személyazonosí-
tó igazolvány, vagy lakcímigazol-
vány és személyazonosító igazol-
vány, útlevél, vagy 2001. január 1-jét
követően kiállított vezetői engedély.

Hajmáskér, 2009. 04. 06. 

Kovács János sk.k.
HVI

A Magyar Köztársaság Elnöke 2009.
június 7-re kitűzte az Európai
Parlament Tagjainak választását. 

A névjegyzékbe történő felvételről
szóló értesítőt az ajánlószelvénnyel
együtt 2009. április 6. és április 10.
között kell megküldeni a válsztópolgá-
roknak.

A névjegyzéket 2009. április 8-tól,
április 15-ig kell közszemlére tenni. 

A névjegyzékből való kihagyás vagy
a névjegyzékbe való felvétel miatt
2009. április 8-tól április 15-én 16.00
óráig lehet kifogást benyújtani. 

Szavazás Magyarországon a lakó-
helytől távol

Ha a szavazás napján, Ön Magyar-
országon, de nem a lakóhelyén tartóz-
kodik, igazolással szavazhat a telepü-
lés egy kijelölt szavazóhelyiségben. Az
igazolással a szavazás napját megelő-
zően az igazoláson feltüntetett telepü-
lésen a helyi választási irodában vagy
a szvazás napján az igazolással szava-
zásra kijelölt szavazókörben kérhető
névjegyzékbe vételét. 

Igazolást személyesen, vagy megha-
talmazott útján 2009. június 5-ig kér-
het a lakóhelye szerinti helyi válasz-
tási irodától. Ajánlott levélben úgy
kérhet igazolást, hogy a kérelem 2009.
június 2-ig megérkezzen a lakóhely-
szerinti helyi választási irodába.

Az önkormányzat kéri a tisztelt lakosságot, hogy a fejlesztéssel kapcsolatos
észrevételeit, javaslatait írásban az önkormányzat címére: Polgármesteri Hivatal,
Hajmáskér, Kossuth L. u. 31. eljuttatni szíveskedjék.



Tisztelt Lakosság!

A Bakonykarszt Zrt. Várpalotai Üzemmérnöksége, a
Hajmáskér, Jókai ltp.-en

szennyvízcsatorna rekonstruk-
ciós munkákat végez.

A várható munkakezdés május hónapban lesz, és a
Jókai u. 1 -2 -3 -4 előtti csatorna szakaszt érinti.
A kitelepített kresztáblákat, valamint az elkorlátozáso-
kat, szalagozásokat vegyék figyelembe, azon belül
(munkaterületre) ne lépjenek!

A betonbontási,  föld kiemelési és a helyreállítási mun-
kálatok esetenként zajhatással járnak majd, melyek
elkerülhetetlenek az ilyen munkavégzéseknél.
Kérjük, hogy a gyors és zavartalan munkavégzés miatt
a kivitelezőt, illetve annak gépeit ne akadályozzák sza-
bálytalan parkolással.

Megértésüket és türlemüket megköszönjük!

Bakonykarszt Zrt. 
Várpalotai Üzemmérnöksége
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LAKOSSÁGI  TÁJÉKOZTATÁS

Fény-képek fotópályázat
Célja: újabb bemutatkozási lehe-

tőség megteremtése amatőr fotósok
részére, akik képeiket szeretnék
bemutatni és közönségszavazatok
alapján értékeltetni azokat. 

A pályázat nyitott - bárki küldhet
képeket – amennyiben a feltételeket
elfogadja. 

A téma kötetlen, a fény és árnyék
megjelenését, tömegformáló hatását
mutassák be a pályázók természetes
vagy mesterséges megvilágítás mel-
lett. Fénytörés, fényjáték, áttetszőség
stb. alapot adhat a születő képeknek,
amelyek lehetnek fekete-fehér és szí-
nes papírképek (A/4 méretben) vagy
digitális felvételek. 

Fény és színkorrekciók engedélye-
zettek de ezek nem változtathatják
meg alapjaiban a képet. 

A képeken felirat nem helyezhető
el. 

Egy pályázó 3 alkotással vagy 2
képsorozattal nevezhet. (Sorozat
maximálisan 4 képből állhat.) 

Jelentkezés határideje: 
2009. május 4.

A jelentkezési lap letölthető 2009.
április 25.-től a www.kozosjovon-
kert.hu honlapról vagy személyesen
átvehető a fenti napon 15 órától az
Alapítványi Kuckóban. (Hajmáskér,
Kossuth u. 31.) 

A pályaművek beadási határideje:
2009. május 16. 15 óra 

Nevezési díj: 1000 Ft/alkotó 

(a beadás alkalmával fizetendő)
Zsűrizés tervezett időpontja: 2009.

május 25. 
Kiállítás tervezett nyitása: 
2009. június 1. 
A kiállításra nem kerülő képeket, a

megnyitót követően kapják vissza az
alkotók. 

A pályázat akkor eredményes, ha
legalább 10 alkotó 30 képet küld

elbírálásra.
Kérjük, amennyiben egyetért a

Közös Jövőnkért Alapítvány
törekvéseivel, és szívesen támogat-
ja tehetséges fiatalok, bemutatko-
zását támogassa a szja 1%-nak fel-
ajánlásával alapítványunkat. 

Adószám: 18924873 – 1 - 19

TISZTELT LAKOSSÁG!
Ügyfélszolgálatunkhoz az elmúlt időszakban sajnos számos panasz érkezett a

helyi lakosoktól, miszerint bizonyos kereskedő saját kommunikációjában azt a
valótlan információt terjeszti, hogy a földgázpiac megnyitásától, vagyis 2009.
július 1-jétől megszűnik a jelenlegi közüzemi szolgáltató, és az árak soha nem
látott szintre emelkednek.

Mindenekelőtt szeretnénk segítségüket kérni: amennyiben Önökhöz is eljutott
ez az információ, segítsenek megnyugtatni a helyi lakosságot, hiszen a piacnyi-
tás – hasonlóan a tavaly év elején bekövetkezett árampiaci változásokhoz – nem
jelent számukra semmilyen hátrányt. Az EU-s követelményeknek eleget téve
valóban megszűnik a közüzemi szolgáltatás, azonban a 2008. évi XL. Get. (föld-
gázellátási törvény) rendelkezései szerint a közüzemet felváltja az egyetemes
szolgáltatás, amelynek árait továbbra is hatósági kontroll védi.

Tájékoztatjuk, hogy az E.ON Energiaszolgáltató Kft. már megkapta a korábban
közüzemben ellátott területekre vonatkozó egyetemes szolgáltatói engedélyét,
így társaságunk folyamatosan biztosítja a földgázellátást. 

A piacnyitással kapcsolatos további tudnivalókról az elkövetkezendő hónapok-
ban további tájékoztatásokat küldünk. 

Üdvözlettel:

Hiezl Gábor           Tóth Fekete Róbert   
Tömeges Értékesítési és Termékfejlesztési             Önkormányzati Szegmens

Szervezet vezető menedzser

Félrevezető tájékoztatások
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DIÁKSIKEREK- ORSZÁGOS DÖNTŐK
Az elmúlt hónapokban folytatódtak

a 2008/2009. tanév tanulmányi és
sportversenyei. Kovács Luca országos
első helyezése után, továbbra is jól
szerepelnek tanulóink a versenyeken.

Iskolai szinten versenyeztek tanuló-
ink talajtornában, és bemutatkozta az
ifjú versmondók is. Mindkét verse-
nyen  arany- ezüst- bronz minősítést
kaptak a tanulók.

Iskolánk tanulói a tanulmányi és a
sportversenyeken is kitűnő eredmé-
nyeket értek el, többen a megyei döntő
megnyerése után az országos döntőbe
jutottak.

EREDMÉNYEK
Tanulmányi Versenyek:

Fekete István mesemondó verseny -
Szentkirályszabadja ( Balatonalmádi-
Veszprém kistérség tanulói):

1.hely Halász Dóra 2.o, 
Csincsi Kitti 4.a o, 
Csomai Martina 6.o

3. hely Horváth Regina 4.b o
Helyezettek: Kovács Janka 1.o, 

Fekete Regina 3.o, 
Szabó Veronika 4.b o

Felkészítők: Rácsiné Nyíri
Andrea, Ékes Tamásné, Németh
Csilla, Forintosné Barabás Mariann

1000 éves Ősi település versmondó
verseny- Ősi (Várpalota-Veszprém
kistérség tanulói)

2. hely Kovács Luca 6.o
3.hely Csomai Martina 6.o
Helyezett: Boór Ágota 6.o
Felkészítők: Forintosné Barabás 

Mariann

London Bridge- Angol tesztverseny
1.-3. forduló

1. hely Ékes Tamás 5.a o
Helyzettek: Egei Dalma,
Csizmazia Norbert, Kovács Luca,
Fülöp Fanni,Gfelner Anna, Boór
Ágota
Felkészítők: Kiss Zoltán

„Ragadj Tollat” Versíró Pályázat

Különdíj: Kovács Szabina 7.o. 
Mikó Dávid 7.o

Felkészítők: Forintosné Barabás 
Mariann

Sudoku- Matematikai logika
verseny- Veszprém –megyei döntő

3.hely Kovács Janka 1.o
8.hely Ékes Ágota 4.a o., 

Nagy Dóra Virág 5.a o

Helyezettek: Egei Dalma, Kovács 
Luca, Makai Norbert

Felkészítők: Gottschall Éva, 
Németh Csilla, Kovács Botond, 
Tóth Zsuzsanna

Nyelv-Ész nyelvtani tesztverseny-
Veszprém –megyei döntő

1.hely Kovács Luca 6.o
9.hely Csomai Martina 6.o
Helyezettek: Kovács Janka 1.o,
Csácsi Ádám 4.a, Ékes Tamás 5.a o,
Buchwald Szandra 8.o
Felkészítők: Gottschall Éva,
Németh Csilla, Szabóné Horváth
Mária, Forintosné Barabás Mariann

Sport Versenyek:

Kézilabda - Várpalota Kistérségi
Bajnokság:

1. hely III. kcs. lányok (Csomai
Szabina,Csomai Cintia,Ékes
Ágota, Vass Misell Vanda, 
Kovács Luca,Varga Bianka,
Fülöp Fanni, Császár
Klaudia)

2. hely IV. kcs. lányok ( Csomai
Szabina, Csomai Cintia, Ékes
Ágota, Vass Misell Vanda, 
Kovács Luca, Varga Bianka,
Fülöp Fanni, Császár
Klaudia, Zsiga Adrienn,
Veiszmajer Kitti, Szigeti
Daniella)

III.kcs. fiúk Mekler
László,Langer József, Ékes
Tamás, Németh Gyula,
Fekete Máté, Vaczola Márk,
Vaczola Attila, Csere Gábor)

Felkészítők: Török Lajos, Kovács   
Botond, Ékes Tamás

Mezei Futás- Várpalotai Kistérség
Bajnokság

1.hely Ékes Ágota 4.o
III.kcs Fiú csapat - (Ékes
Tamás, Németh Gyula,
Fekete Máté, Vaczola Márk, 
Dolgopolij Vitalij)

2. hely Dolgopolij Vitalij 6.o,
Szekeres Olivér 3. o

3. hely Fekete Máté 5.o
5. hely Ékes Tamás 5.o

II.kcs Lány csapat - (Vass
Misell, Nagy Dóra, Ékes
Ágota, Lauer Kitti,
BózsvárDzsenifer)

6.hely Putz Norbert 2.o
Felkészítők:

Török Lajos, Kovács Botond,
Ékes Tamás

Kézilabda – Ajka Veszprém Megyei
Diákolimpia:

4. helyIII. kcs. lányok ( Csomai
Szabina,Csomai Cintia,Ékes
Ágota, Vass Misell Vanda, 
Kovács Luca,Varga Bianka,
Fülöp Fanni, Császár
Klaudia)

Mezei Futás- Veszprém Megyei
Diákolimpia:

1.hely III.kcs Fiú csapat - (Ékes
Tamás, Németh Gyula,
Fekete Máté, Vaczola Márk, 
Dolgopolij Vitalij)

Felkészítők: Török Lajos, Kovács 
Botond, Ékes Tamás

ORSZÁGOS DÖNTŐBE 
JUTOTTAK

Kovács Luca - Nyelv-Ész nyelvtani
tesztverseny- Szeged

Ékes Tamás- London Bridge- Angol
tesztverseny- Budapest

Kovács Szabina, Mikó Dávid
–Ragadj Tollat versíró verseny-
Nyíregyháza

Ékes Tamás, Németh Gyula, Fekete
Máté, Vaczola Márk,  Dolgopolij
Vitalij –mezei futás- Gödöllő

Reméljük a későbbi versenyek is
ilyen sikereket hoznak.
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Elképzelem magamat felnőttnek,
Előre köszönnek, mint Nőnek.

Látom magam okos főnek,
Pincérnek vagy rendőrnek,
Bűvésznek vagy tehenésznek,
Varrónőnek vagy méhésznek.

Sajnos anya így int kittel:
Ne légy lányom bébiszitter!

A felnőttek vajon tudnak emlékezni?
Tudják még, milyen gyereknek lenni?
Bevallom, nem látom rajtuk,
Állandóan sok a dolguk!

Ötletük persze van bőven,
Tanácsokat adnak bőszen:
Apa szerint legyek jogász,
Nagyi szerint matektanár.

Legyél ügyvéd!- mondja Márti.
Anya pedig sóhajt hittel:
Ne légy lányom bébiszitter!

Mikor kicsi volt az anya-
Az akart ő lenni –Anya?
Vajon apa sráckorában
Vágyott már a traktorára?
Mért ne lehetnék nagy mágus?

Csillagász vagy fotográfus!
Kertgondozó, postás, szakács,
Énekművész vagy miniszter
S legfőképpen bébiszitter?

Mi a baj a gyerekekkel?
Kérdem anyát egyik reggel.
Öten vagyunk neked mi is,
Úgy gondolod, hogy ez cikis?

Majd felnövök egyszer én is, 
Bébiszitter leszek mégis!
S anya sóhajt szeretettel:
Legyél lányom bébiszitter!

7. osztály, Gábor Áron 
Általános Iskola és 
Óvoda, Hajmáskér

A versenyeken résztvevő diákok

Vad barbár népek
Kik elveszik a jókedvet.
Nem hagynak szép érzéseket
Elrabolják őket.

Kínzó eszközeik vannak,
Mint a tanulás,
Este hét óra:
Fáradságos tanulás.

Délutáni focizás
Az lenne a legjobb
Egy szép nyári délután,
És nem a tanulás.

A rossz jegyek
Ugyan kinek kellenek?
Gyakran mondják a szülők
De nem érdekel.

Ugyancsak nevetséges számok!
Mik diktálják mit csináljál
De ha eljön az idő
Már bánod, hogy nem tanultál.

Ezer a szó a szövegben
És a gondolat pereg,
Nagyon nehéz tantárgy
A biológia.

De másnap
Meglett az eredmény!
Az volt a papírra firkantva

Eredmény!

Jöttek a megérdemelt dicséretek
Otthon is jól fogadták
Megint a tanulás
Aztán a szórakozás!

Aznap este jöttek a kérdések
Ilyen jó dolog a tanulás?

Már értem, mért beszéltek,
Mondogatták számomra,
Hogy a tanulás
Előbb utóbb meghozza gyümöl-
csét!
Vad barbár népek?
Kik elveszik a jó kedvet?
Nem! Szép érzéseket hagynak
Nem rabolják őket!

7. osztály, Gábor Áron 
Általános Iskola és Óvoda,

Hajmáskér

Országos döntőbe jutottak

Kovács Szabina: Bébiszitter leszek Mikó Dávid: Milyenek a felnőttek?
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Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának időszakos kiadványa
Szerkeszti az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság. Felelős kiadó: Hajmáskéri Önkormányzat  Megjelenik: 1.250 pld.-ban  Nyomda: PRESSCOMP 2000 Kft. Veszprém

FELHÍVÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot

a 2009. évi lomtalanítás időpontjáról.

A kihelyezés időpontja:
2009. május 17. vasárnap –

2009. május 18. hétfő

Az elszállítás kezdetének időpontja:
2009. május 19. kedd

Az ingatlanon nem rendszeresen képződő és a Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt. által az adott területre rendszeresí-
tett gyűjtőedényben el nem helyezhető nagyobb méretű hulla-

dék elszállítása lomtalanítás keretén belül történik.

Nem helyezhető ki: 
építési törmelék, veszélyes hulladék (festék, akkumulátor,

vegyszer) kerti hulladék, 
kommunális hulladék, gépkocsi bontásából származó 

hulladék.

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskér Községi Könyvtár 
új nyitvatartási rendje:

Művelődési ház
8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 20.

Hétfő: 15-18 óráig

Kedd: 9-12 óráig

Szerda: 15-18 óráig

Csütörtök: 15-18 óráig
Mindenkit szeretettel várunk!

Kelemen Mária Zita
Művelődési ház vezetője s. k.

Képviselői fogadóóra

Miklós Judit önkormányzati képviselő 
fogadóórát tart 2009. május 16-án, 15 órától.

Helyszín: Alapítványi Kuckó


