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P Á L Y Á Z A T I   F E L H Í V Á S!
Hajmáskér Község Önkormányzata az

esélyteremtés érdekében a településen állan-
dó lakóhellyel rendelkező hátrányos helyze-
tű fiatalok számára is elérhetővé kívánja
tenni a felsőoktatásban való részvételt, ezért
2009. szeptember hó 9. napján megtartott
képviselő-testületi ülésen úgy határozott,
hogy az Oktatási és Kulturális
Minisztériummal együttműködve 2010.
évre kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot a felső-
oktatási hallgatók számára a 2009/2010.
tanév második és a 2010/2011. tanév első
félévére vonatkozóan.

„A” típusú pályázati kiírás benyújtásá-
nak feltételeit az alábbiak szerint határozza

meg:

A pályázatra azok az önkormányzat terü-
letén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrá-
nyos szociális helyzetű felsőoktatási hallga-
tók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonat-
kozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali
tagozatos) alapfokozatot és szakképzettsé-
get eredményező alapképzésben, mesterfo-
kozatot és szakképzettséget eredményező
mesterképzésben, egységes, osztatlan kép-
zésben vagy felsőfokú szakképzésben foly-
tatják tanulmányaikat.

A pályázatokat a települési önkormány-
zatnál igényelhető pályázati űrlapon a
pályázó által aláírva, egy példányban kell
benyújtani. A benyújtott pályázatról az
önkormányzat átvételi elismervényt ad a
pályázónak. A pályázati űrlap csak a pályá-
zati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes. A pályázati
kiírásban meghatározott valamely melléklet
hiányában a pályázat formai hibásnak minő-
sül. Amennyiben a pályázó nem rendelkezik
oktatási azonosító számmal, és emiatt azt
nem tünteti fel, a pályázat nem minősül for-
mai hibásnak.

„B” típusú pályázati kiírás benyújtásá-
nak feltételeit az alábbiak szerint határozza

meg:

A pályázatra azok az önkormányzat terü-
letén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrá-
nyos szociális helyzetű (a 2009/2010. tanév-
ben utolsó éves, érettségi előtt álló középis-
kolás, illetve felsőfokú diplomával nem ren-
delkező, felsőoktatási intézménybe felvételt
még nem nyert, érettségizett) fiatalok jelent-
kezhetnek, akik a 2010/2011. tanévtől kez-
dődően felsőoktatási intézmény keretében
teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokoza-
tot és szakképzettséget eredményező alap-
képzésben, egységes osztatlan képzésben
vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak
részt venni. A pályázati kiírásban meghatá-
rozott valamely melléklet hiányában a
pályázat formai hibásnak minősül.
Amennyiben a pályázó nem rendelkezik
oktatási azonosító számmal, és emiatt azt
nem tünteti fel, a pályázat nem minősül for-
mai hibásnak.

A pályázók közül csak azok részesülhet-
nek ösztöndíjban, akik 2010-ben először
nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe
és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben
ténylegesen megkezdik.

A pályázatokat a települési önkormány-
zatnál igényelhető pályázati űrlapon a
pályázó által aláírva, egy példányban kell
benyújtani. A benyújtott pályázatról az
önkormányzat átvételi elismervényt ad a
pályázónak. A pályázati űrlap csak a pályá-
zati kiírásban meghatározott csatolandó
mellékletekkel együtt érvényes. 

A pályázatok benyújtásának határideje
2009. október 30.

Köbli Miklós
polgármester
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Hajmáskér-Sóly Körjegyzőség
8192 Hajmáskér, 
Kossuth u. 31.
Telefon/Fax: 88/587-470, 
E-mail: hajmaske@sednet.hu

Felhívjuk a lakosság
figyelmét, hogy saját érde-
kükben, a kellemetlenség
elkerülése végett vegyék
figyelembe az alábbi tájé-
koztatást.

- Ingatlan eladás és
vásárlás esetén mind a két
félnek az eladónak és  a
vevőnek is bejelentési köte-
lezettsége van az Önkor-
mányzat Adóhivatala felé.
Ami abban nyilvánul meg,
hogy egy magánszemélyek
kommunális adója nyom-
tatványt kell kitöltenie,
valamint elhozni az adás-
vételi szerződést (másola-
tot) lefénymásolás céljából.

Ez alapján lehet csak az
adóztatás megszüntetése,
illetve az adó előírása.

- Gépjármű eladása ese-
tén az eladónak saját érde-
ke, hogy az eladás tényét a
veszprémi Okmányirodá-
ban rendezze, mert a vevő
nem minden esetben jelenti
be az okmányirodán a vételt
és így az adóztatás a régi
tulaj nevén folyik tovább,

mindaddig amíg (BM)
Okmányiroda nyilvántartá-
sában át nem kerül az új
tulajdonos nevére a gépjár-
mű.

- Talajterhelési  díj
bevallási kötelezettségről
kitöltött (aláírt) nyomtat-
ványt minden év március
31-ig kell az önkormány-
zathoz visszajuttatni. Ez a
határidő egyben a fizetési
határidő is. Késedelmes,
illetve nem visszaküldés
bírság kiszabását vonja
maga után.

Megkérjük a Tisztelt
Lakosságot, hogy befizeté-
seiket minden az adónem-
nek megfelelő csekkre
fizessék be. A csekk alján
ahol az Önkormányzat
neve van feltüntetve az
alatt szerepel az adófajta
megnevezése. Ellenkező
esetben, a rossz csekkre
való befizetés  az egyes
adószálájukon ez hiányt
okoz. Ennek rendezését
csak az adózó írásos hoz-
zájárulásával tudja az
Önkormányzati Adóiroda
megoldani. 

Hajmáskér, 2009.09.17

Kovács János sk.
körjegyző

A három településen
(Hajmáskér, Sóly, Öskü),
amely a fogászati alapel-
látási körzethez tartozik a
lakosság részére továbbra
is törénik szájüregi szű-
rés, amely daganatos
rossz fogakra és beteg
fogínyre terjed. 

Az ellátás INGYENES.
Az ellátott tömések, fog-
húzások, fogkőeltávolítás
illetve röntgen szintén
INGYENES.

Kérjük a lakosságot,
hogy minél többen jelen-
jenek meg a szűrésen,

mert nagyon sok rosszin-
dualtú elváltozás észlel-
hető az utóbbi időben.

Telefonos bejelentkezés
a +36 30 620 2662 szá-
mon lehetséges.

Ezen kívül értesítjük a
lakosságot, hogy hétvé-
genként, szombaton és
vasárnap a +36 30 939
0895-ös telefonszámon
sürgősségi ellátás igé-
nyelhető.

Dr. Fülöp Nándor
fogszakorvos

Adós hírek! ÁRAJÁNLAT KÉRÉS
Hajmáskér Község Önkormányzat közútjainak és 
intézményeihez (általános iskola, óvoda, orvosi 

rendelő és laktanya területén, egyes önkormányzati 
tulajdonú épületek udvarai, útjai)

tartózó útjainak

2009-2010. telére 
2009. november 1-től 2010. március 31-ig 

gépi hótolási munka árajánlat tételi 
felhívást ír ki.

A hótolást 5 cm-es hó esetén kell elkezdeni.
Előnyt jelent: hajmáskéri telephely, vagy a gép
Hajmáskéren történő tárolása, és ha a kezelő 

személyzet hajmáskéri lakos.

Az árajánlat benyújtásának határideje
(zárt borítékban):

2009. október 9. 13.00 óra.

A borítékra kérjük ráírni: „Hótolási pályázat”.

Az árajánlat benyújtásának címe:
Hajmáskér Község Önkormányzata

8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

Hajmáskér-Sóly
Körjegyzőség ügyfélfogadá-
sa:
Hétfő: 8-12 óráig
Kedd: 8-12 óráig
Szerda: 8-12 óráig és 13-16
óráig
Csütörtök: nincs
Péntek: 8-12 óráig
Pénztár nyitva tartása:
Hétfő: 8-12 óráig
Szerda: 13-16 óráig
Péntek: 8-12 óráig

Felhívjuk Kedves Ügyfeleink
figyelmét az ügyfélfogadási
idő betartására.
Ügyintézés és ügyfelek foga-
dása kizárólag ügyfélfogadási
időben történik.
Amennyiben nincs ügyfélfoga-
dás, szíveskedjenek az Ügyfél-
szolgálat segítségét igénybe
venni.
Megértésüket köszönjük.

Kovács János körjegyző s. k.

Ügyfélfogadás

Kedves hajmáskéri, sólyi 
és ösküi lakosok!
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Hajmáskér—Sóly Körjegyzőség a
szociális ellátásokkal kapcsolatosan
felhívja a lakosság figyelmét,   hogy a
szociális és gyermekvédelmi ellátások
igénylése során a szociális rászorultsá-
got minden esetben vizsgálni kell. 

Kérjük azokat a  lakosokat, akik
akár pénzbeli vagy természetbeni ellá-
tási igényt terjesztenek elő, hogy a
kérelem nyomtatványokat pontosan
kitölteni szíveskedjenek, hisz ezek
egyúttal az igénylők jognyilatkozatai
is, amiért büntetőjogi felelősséggel
tartoznak. 

Az 1993. évi III törvény a szociális
igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló jogszabály 10. §. (2) bekezdése
alapján 

„ A jogosultság megállapítása-
kor

a) a havi rendszerességgel járó -
nem vállalkozásból, illetve őster-
melői tevékenységből (a továbbiak-
ban együtt: vállalkozás) származó -
jövedelem esetén a kérelem
benyújtását megelőző hónap jöve-
delmét”  kell figyelembe venni.
Hajmáskér Község Önkormányzat

Képviselő-testületének 6/2009.
(III.26.) rendelete A szociális és
gyermekvédelmi igazgatásról és ellá-
tásokról szóló rendeletének 4.§. (1)
bek. b.) pontja értelmében a jövede-
lemmel nem rendelkező kérelmező
valamint háztartásában élő jövede-
lemmel nem rendelkező személy

esetében a Munkaügyi Központ iga-
zolása szükséges!

Felhívjuk a figyelmet arra is, hogy
a   

„ A szociális ellátásban részesü-
lő a jogosultság feltételeit érintő
lényeges tények, körülmények meg-
változásáról 15 napon belül köteles
értesíteni az ellátást megállapító
szervet.”

Tisztelettel kérjük a lakosságot,
hogy az ellátásokkal kapcsolatos

információkat a Hivataltól szívesked-
jenek beszerezni, ahol készséggel és

korrekt, pontos  tájékoztatással  állnak
az igénylők rendelkezésére. 

Hajmáskér-Sóly Körjegyzőség

TÁJÉKOZTATÁS

2009. október 1-jén

Csütörtökön  17 órakor

DEMETER ZOLTÁN  

győri festőművész

és  

ALBERT MIKLÓS  

orgonaépítő mester

közös bemutatója, 
és kiállításának megnyitója

Melyet a Váci M. Irodalmi
Színpad alábbi műsora követ: 

C S I R I    B I R I

Irodalmi kabaré a TIT Váci Mihály
Irodalmi Színpad előadásában az
1910-es, 20-as, 30-as évek jelleg-
zetes kabarékölteményei alapján

Szereplők:
Sz. Csordás Éva, Rábai Zsanett,

Horváth Imre,  Csillag Ádám 
és a műsort szerkesztő-rendező

Felföldi Gábor

Közreműködik: Nádasi Elemér 
(tangóharmonika, ének)

Konferanszié: Szász Lőrinc

OKTÓBER 10 -ÉN  
SZOMBATON  16 ÓRAKOR

Tisztelettel  várjuk a községben
élő nyugdíjasokat

AZ IDŐSEK NAPJA
ALKALMÁBÓL SZERVEZETT  

TALÁLKOZÓN.

OKTÓBER 23- án  10
ÓRAKOR

Mindenkit tisztelettel várunk:

NEMZETI ÜNNEPÜNK
ALKALMÁBÓL RENDEZETT

ÜNNEPI MEGEMLÉKEZÉSEN 
ÉS AZ AZT KÖVETŐ

KOSZORÚZÁSON
ünnepi beszédet mond: 

Bikádi László

Kelemen Mária Zita
Műv. Ház vezetője

Október havi rendezvények  a Művelődési Házban
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Felhívom a Tisztelt
Lakosság figyelmét, hogy a
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
a június 24-ei testületi ülé-
sen elfogadta „A közterüle-
tek elnevezéséről azok jelö-
léséről és a házszámozás
rendjéről” szóló 8/2009.
(VI. 24.) rendeletét.

A rendelet célja:
Hajmáskér község közigaz-
gatási területén egységesen
szabályozza a házszám
megállapításának, valamint
a házszám- és utcanévtábla
elhelyezésének rendjét.

A rendelet tárgyi hatálya
Hajmáskér Község közigaz-
gatási területén lévő közte-
rületekre és ingatlanokra,
személyi hatálya azok tulaj-
donosaira (használóra, keze-
lőire) terjed ki.

A rendelet részletesen,
kitér a 9. §.-ban a Házszám-
változásról, és a 10. §.-ban a
Házszámtábla kihelyezés
szabályairól. A rendelet
2009. július 01-én lépett

hatályba, de a rendelet
betartásának ellenőrzése
2009. október 23 után kez-
dődik meg. Neveztesen a
házszámozás rendjének
ellenőrzése, és ezen kívül a
lakcímkártyák helyességére
terjed ki.

A házszámok rendezése-
kor a Tisztelt Lakosságnak
Hatósági bizonyítványok
kiállításával segítünk, mivel
a szolgáltatók és egyéb
hivatalok még 2001 óta nem
vezették át a helyes házszá-
mokat, holott a Hivatal
többször elküldte a változá-
sokat. 

Aki a rendeletet a fent
meghatározásra került határ-
idő után nem tartja be, a ren-
delet 13. §-a alapján sza-
bálysértést követ el. 

A rendelet teljes szövege
megtekinthető a hajmáskéri
honlapon.
Hajmáskér, 2009. szept. 17.

Kovács János sk.
körjegyző

A Bendola Családsegítő és
Gyermekjóléti Szolglat idén
első alkalommal lehetőséget
kapott 2528 kg tartós élel-
miszer szétosztására. 

A Magyar Ökumenikus
Segélyszervezet és a Haj-
máskér Polgármesteri Hiva-
tal közreműködésével így
reészesülhettek a település
lakosai az Európai Uniós
támogatásból. 

75 db 25 kg-os 
44 db 21 kg-os

1 db 5 kg-os
2 db 10 kg-os
1 db 17 kg-os
1 db 19 kg-os
1 db 23 kg-os
1 db 25 kg-os
4 db 30 kg-os
4 db 35 kg-os
1 db 45 kg-os

Valamint 2 db 50 kg-os
csomag került kiosztásra a
rászorulók között.

Elsősorban a rendszeres
gyermekvédelemi kedvez-
ményben részesülő családok
megsegítése volt a cél, de
részesültek az adományból a
létminimum közelében élők,
gyermekvédelmi gondosko-
dásban élő gyermekek csa-
ládja és hátrányos szociális
helyzetben élők is. 

Remélem a jövőben is lesz
lehetőségünk hasonló élel-
miszercsomag kiosztására.

Tisztelettel: 
Nagyné Horváth

Zsuzsanna
Gyermekjóléti megbízott

és családgondozó

Szalai Attila
szakmai vezető

EU élelmiszersegély program
2009.

Tájékoztató a lakcímjelentésről

A szeptemberi tanévkezdéssel
megkezdődtek a 2009/2010. tanév
tanulmányi és sport versenyei.

Iskolánk tanuló nagyon sok tan-
tárgyban adták le nevezésüket a
meghirdetett versenyekre.

A Veszprém Megyei Diáksport
Szövetség már meg is tartotta első
versenyét a III–IV. korcsoportos
Megyei Atlétikai Csapat
Bajnokság-ot, ahol iskolánk tanu-
lói a hagyományoknak megfelelően
jól szerepeltek.

Eredmények:

Súlylökő fiú csapat: 
megyei 2.hely

(Mekler László, Ékes Tamás,
Langer József, Sargenti Piero,
Csomai András)

Súlylökő lány csapat: 
megyei 3.hely

(Varga Bianka, Szigeti Daniela,
Császár Kaludia, Zsiga Adrien,
Csomai Szabina)

Kislabdadobó lány csapat
megyei 4. hely

(Varga Bianka, Ékes Ágota,
Császár Kaludia, Zsiga Adrien,
Csomai Szabina)

Kislabdadobó fiú csapat
megyei 4. hely

(Mekler László, Ékes Tamás,
Langer József, Németh Gyula,
Csomai András)

Távolugró Fiú csapat
megyei 4.hely

(Mekler László, Ékes Tamás,
Vaczola Attila, Németh Gyula,
Dolgopolij Vitalij)

Távolugró lány csapat
megyei 6.hely

(Varga Bianka, Ékes Ágota,
Császár Kaludia, Zsiga Adrien,
Szigeti Daniela)

Minden tanulónak gratulálunk az
elért eredményhez.

Új tanév, új eredmények
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Újra megtelt a  „Tér„ Hajmáskéren 
Augusztus 7– 8-án  ismét

megtelt a falunapi tér  a 16.
falunapok alkalmából.

Köbli Miklós polgármes-
ter úr megnyitója után Pál
Béla országgyűlési képvise-
lőnk a megnyitójában a
következőt mondta:

A hajmáskériek méltán
lehetnek büszkék  falunapra
ahova nem csak a helybéli-
ek, hanem a környékbeli
településekről is és már
egyre távolabbról is szíve-
sen, örömmel  jönnek el az

emberek minden évben.
Ezek a rendezvények kife-

jezik az összefogást, lehető-
séget teremtenek ahhoz,
hogy néha megpihenjünk,
hogy találkozzunk, hogy
szórakozzunk, hogy együtt
örüljünk Hajmáskér sikerei-
nek.

A  két napos rendezvényen
minden korosztály: gyer-
mek, fiatal, idősebb ember
megtalálhatta azt a lehetősé-
get, tevékenységet, műsort
amit igazán kedvel. Pénteken vidám örökzöl-

deket, musical részleteket
láthattak, hallhattak  a meg-
nyitó után.

Bár kis késéssel érkeztek
meg , de a Bon - Bon együt-
tes és Nótár Mary is  nagy
sikert arattak .

Az esti órákra  jelentősen
megtelt a ’tér’ Varga Feri –
Balázsi Betty és Marióra a
Harmónikás  mindig vidám,
népszerű műsorára  már
nagyon sokan voltak kiván-
csiak.

Szombat délelőtt a foci
pályán újra erejüket össze-
mérve  rúgták a bőrt  a fiata-
labb és az öregebb fiúk.

A főzni szerető családok
bográcsaiban nagyon finom
pörköltek , haléltelek, leve-
sek készültek.

A gyerekeknek is  számta-
lan lehetőséget kínáltunk,
kézműves foglalkozást,
kvízjátékokat

lufihajtogatást, arcfestést,
bicajversenyt, a picurik
játszhattak a Fisher Price
játékokkal a szőnyegen.

Természetesen a hajmás-
kéri amatőr csoportok is
ismét teret, lehetőséget kap-
tak a újabb bemutatkozásra.

A Kövirózsa Kultúrcso-
port pénteken, a Vadgesz-
tenye Nyugdíjas Klub nép-
táncsoportja  és  népdalköre
valamint az Amatőr Komé-
diás Társulat tagjai szombat
délután mutatták be műsoru-
kat. Boór Ágika  is ismét
bizonyította a tánctudását.
Az ösküi Carmen tánccso-
port is mindig nagyon szín-
vonalas műsorszámmal gaz-
dagítják a falunapi progra-
mot.

Folytatás a köv. oldalon



Délután több  érdeklődőt
vonzott a modell repülők, és
az Alsóőrsi Kutyakiképző
Iskola bemutatója.

A szombati nap esti műso-
rában a  megunhatatlan
retro zenéket játszó  zené-
szek  léptek színpadra.

Solymós Tóni, Csocsesz,
az  „ örökifjúcsaj

„
Zalatnay

Cini , Maróth Viki és Kultúr
Nova Szikora Robi  az idő-
sebbeknek a fiatalságukat ,a
fiataloknak a jó zenét jelen-
tették.

A gyerekek nagy örömére
az idei évben kissé korábban
volt  gyönyörű zenei aláfes-
téssel a tűzijáték.

A  Pa- Dö –Dö  élő kon-
certje nagyon vidám, köz-
vetlen stílusú, valóban élő
volt.

Nagy bulit csaptak
kutyástól, tánckarostól...,
melyen nagyon jól szórako-
zott  a több ezres közönség.

Köszönettel tartozom a
rendezvény sikeres, színvo-
nalas lebonyolításában
mindkét nap önzetlenül
segítőknek: 

Simon Csillának, Szlapák
Juliannának, Omász István-
nak, Kálmán Zsoltnak és
Kálmánné Zsuzsinak.

Csak egy: a nagyon ked-
ves dícséreteket tartalmazó
email-ok – sms közül:

„Gratulálok a Falunap
szervezőinek, rendezőinek az
igen színvonalas műsor
elkészítésében! Ennyi szín-
vonalas előadót még nem
láttam egy-egy napon. Én
Jász-Nagykun-Szolnok Me-

gyéből egy nagyközségből
voltam ott annak hallatán,
hogy milyen nagyszerű
program lesz sok-sok elő-
adóval. Minden nagyon tet-

szett!! Reménykedem, hogy
a közeljövőben is lesznek
hasonló jó programok. Még
egyszer csak gratulálni
tudok, hogy ilyen nagyszerű

programban lehetett részem
a Falunap keretében!“

Kelemen Mária Zita
Müvelődési Ház Vez.
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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

100 Íz Center Kft.
Árkovics György
Bakony és Balaton Keleti

Kapuja LEADER
Egyesület

Bársony József
Bo-Boné Kft.
Boros Mária
Cziszer Ferenc
Csehi Gyula
Csincsiné Jakab Zsuzsanna,

Baba Bolt
Csizmadia Ferenc
Dezső Marianna, Hangulat

Cukrászda
Gfellner Jenny
Higénia 2005 Kft.
Horváth László

Hús-Trió Kft.
Kakas Csárda, Varga

Zsigmond
Kamaz Szaküzlet, Litsauer

Zoltán
Kosztin István, Stefano

Cipőjavító
Kovács Zsolt, Mester Áru-

ház
Kovácsné Németh

Zsuzsanna, Mini Bolt
Köbliné Punk Margit,

Margaréta ABC
Magyar Honvédség Bakony

Harcikiképző Központ
Várpalota

Orinoco Bt.
OTP Bank Nyrt.

Palota-Vidék 2000 Zrt.
Séd-Coop 2000 Zrt.
Szekér Gyula
Törpi ABC, Skaliczki

Margit
Vas Csaba József
Veszprémi Kistérség

Többcélú Társulása
Vörös József, Partner 6 Bt.
WIPO Kht., Wittmann Ernő

A felajánlott támogatásu-
kat és mindazon személyek-
nek, akik a Falunap lebo-
nyolításában segítettek,
köszönjük!

Hajmáskér Község 
Önkormányzata

2009. augusztus 7-én és 8-án megrendezésre kerülő 
XVI. Falunap támogatói

folytatás az elôzô oldalról

Újra megtelt a  „Tér„ Hajmáskéren 


