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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK
94 / 2009. (X.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete
elfogadja a Hajmáskér-Sóly
Körjegyz!ség 2008-2009. évi
munkájáról készített beszámo-
lót.A beszámoló a jkv melléklete. 

Felel!s: Köbli Miklós pol-
gármester Határid!: azonnal

95 / 2009. (X.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete
hozzájárul a Körjegyz!ség lét-
számának plusz egy f! köztiszt-
visel!vel történ! b!vítéséhez.

A létszám b!vítést a lakos-
ságszám folyamatos növekedé-
se, a hivatali ügyek számának
mennyiségi és min!ségi válto-
zása teszi indokolttá. Hajmás-
kér-Sóly Körjegy-z!ség létszá-
ma 12 f!. Felel!s: Köbli
Miklós polgármester

96 / 2009. (X.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete
jóváhagyja az Intézményfenn-
tartó Társulás keretében
m"ködtetett Gábor Áron Álta-
lános Iskola és Óvoda (8192
Hajmáskér, Iskola út 1.)
Alapító Okiratának módosítá-
sát, mely szerint a szentkirály-
szabadjai Szent István Király
Tagiskola (8225 Szentkirály-
szabadja, József A. utca 6.)
befogadóképessége 150- f!r!l
120 f!re változzon. 

A felvehet! maximális tanuló
létszám változtatásának indo-
ka, hogy a helyi önkormányzat
Szivárvány óvoda intézményét
átmenetileg a tagiskola épüle-
tében helyzete el, és ennek
következtében az épület okta-
tásra szánt területe csökkent.

Határid!: azonnal
Felel!s: Köbli Miklós pol-

gármester

97 / 2009. (X.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete
nem tud kísér!személyzetet
biztosítani a sólyi óvodás gyer-
mekek ebéd utáni busszal törté-
n! hazajutásához.

Felel!s: Köbli Miklós pol-
gármester Határid!: azonnal

98 / 2009. (X.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete a
helyi Szabályozási Terv módo-
sításánál a Hajmáskér,
Munkácsy utca külterülethez
kapcsolódó részénél (hrsz: 88,
89, 90) a védelmi erd!sáv meg-
hagyását fogadja el.

A fenti területrészhez tartozó
ingatlanok (hrsz: 91, 92, 93,
95, stb.) útfeltárását a tervez!
által javasoltak szerint jóvá-
hagyja. Határid!: azonnal

Felel!s: Köbli Miklós pol-
gármester

99 / 2009. (X.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete a
helyi Szabályozási Terv módo-
sításánál Hajmáskér, Tábori út
(hrsz: 39-52-ig) alatti beépítés-
re szánt területrész (hrsz: 496-
530-ig) kialakítását több sza-
kaszban kívánja megvalósítani.
Els! fázisként a Tábori út fenti
szakaszával közvetlenül párhu-
zamosan kialakítandó útfeltá-
ráshoz igazítja az építési telkek
kiosztását. E terület felhaszná-
lását követ!en történne majd a
többi területrész kiszabályozá-
sa. Határid!: folyamatos

Felel!s: Köbli Miklós pol-
gármester

100/2009. (X.28.) határozat
Hajmáskér Községi Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete az
Önkormányzat feladatait meg-
határozó államháztartási szak-

feladat rendjét az alábbiak sze-
rint fogadja el. 

A 1990.évi LXV. törvény 8§
(Ötv.) alapján a helyi önkor-
mányzatok kötelez! és önként
vállalt feladatait a
217/1998.(XII.30.) Korm. ren-
delet (Ámr.) 10§ (5)(6)bek,
165§ (8)és(9) bek., a 171§
(1)bekezdésére hivatkozva
szakfeladat rend szerint kell
meghatározni.  Az új államház-
tartási szakfeladat rendet az
5/2009.(III.27.) PM tájékoztató
tartalmazza.

Ellátandó alaptevékenysé-
ge1

45202-5 Helyi közutak,
hidak, alagutak létesítése, fel-
újítása

55231-2 Óvodai intézményi
közétkeztetés

55232-3 Iskolai intézményi
közétkeztetés

55241-1 Munkahelyi ven-
déglátás

70101-5 Saját vagy bérelt
ingatlan hasznosítása

75115-3  Önkormányzatok
és többcélú kistérségi társulá-
sok igazgatási tevékenysége

75184-5 Város és községgaz-
dálkodási szolgáltatás

75186-7 Köztemet! fenntar-
tási feladatok

75187-8 Közvilágítási fel-
adatok

75192-2 Önkormányzatok,
valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai

75196-6 Önkormányzatok,
valamint többcélú kistérségi
társulások feladatra nem ter-
vezhet! elszámolása

80111-5 Óvodai nevelés
80112-6 Sajátos nevelési igé-

ny" gyermekek óvodai nevelé-
se

Folytatás a köv. oldalon



80121-4 Általános iskolai
nappali rendszer" nevelés,
oktatás

80122-5 Sajátos nevelési
igény" tanulók nappali rend-
szer" általános iskolai nevelé-
se, oktatása

80511-3 Napköziotthoni és
tanulószobai foglalkozás

80521-2 Pedagógiai szak-
szolgálat

85121-9 Háziorvosi szolgá-
lat

85129-7 Véd!n!i szolgálat
85201-8 Állategészségügyi

ellátás
85331-1 Rendszeres szociá-

lis pénzbeli ellátások
85333-3 Munkanélküli ellá-

tások
85334-4 Eseti pénzbeli szo-

ciális ellátások
85335-5 Eseti pénzbeli gyer-

mekvédelmi ellátások
90111-6 Szennyvízelveze-

tés- és kezelés
90211-3 Települési hulladé-

kok kezelése, köztisztasági
tevékenység

92182-6 Közösségi színterek
tevékenysége

92312-7 Közm"vel!dési
könyvtári tevékenység

92403-6 Diáksport, gyógy-
testnevelés

92401-4 Sportintézmények,
sporttevékenységek m"ködte-
tése

92404-7 Sportcélok és fel-
adatok

92601-8 Máshová nem
sorolt kulturális tevékenység

75116-4 Települési és terü-
leti kisebbségi önkormányza-
tok    igazgatási tevékenysége

75199-9 Finanszírozási
m!veletek elszámolása

85323-3 Házi segítségnyúj-
tás

85324-4 Családsegítés
85325-5 Szociális étkeztetés
12009. december 31-én a törvény 
erejénél fogva hatályát veszti.

2.1 Alaptevékenysége 2
421 Út, vasút építése
421100-1 Út, autópálya épí-

tése
5221 Szárazföldi szállítást

kiegészít! szolgáltatás
522110-1 Közutak, hidak,

alagutak üzemeltetése, fenntar-
tása

5629 Egyéb vendéglátás
56291 Oktatásban, üdültetés-
ben résztvev!, sportolók, dol-
gozók elkülönült étkeztetése
562912-1 Óvodai intézményi
étkeztetés

562913-1 Iskolai intézményi
étkeztetés

8411 Általános közigazgatás
84112 Általános végrehajtó

igazgatási tevékenység. Köz-
ponti általános végrehajtó
igazgatási tevékenység
841126-1 Önkormányzatok és
többcélú kistérségi társulások
igazgatási tevékenysége
841127-1 Települési kisebbsé-
gi önkormányzatok
igazgatási  tevékenysége

8414 Önkormányzati szol-
gáltatások, tevékenységek
841402-1 Közvilágítás
841403-1 Város-, községgaz-
dálkodási m.n.s.szolgáltatások

8419 Költségvetési pénzellá-
tás technikai szakfeladatai
841901-1  Önkormányzatok,
valamint többcélú kistérségi
társulások elszámolásai
841902-1  Központi költségve-
tési befizetések

8510 Iskolai el"készít"
oktatás

85101 Óvodai nevelés
851011-1 Óvodai nevelés,

ellátás
851012-1 Sajátos nevelési igé-
ny" gyerekek óvodai
nevelése, ellátása

a.)Értelmi, beszédfogyaté-
kos, a megismer! funkciók
vagy a viselkedés fejl!désének
organikus okokra visszavezet-
het! tartós és súlyos rendelle-
nességével küzd! gyermek

8520 Alapfokú oktatás
85201 Általános iskolai

nevelés, oktatás alsó tagozaton
852011-1 Általános iskolai

tanulók nappali rendszer"
nevelése, oktatása(1-4)
852012-1 Sajátos nevelési igé-
ny" általános iskolai tanulók
nappali rendszer" nevelése,
oktatása (1-4)

a.)  Beszédfogyatékos, a
megismer! funkciók vagy a
viselkedés fejl!désének orga-
nikus okokra visszavezethet!-
en tartós és súlyos rendellenes-
séggel küzd! tanuló.

b.) A megismer! funkciók,
vagy a viselkedés fejl!désének
organikus okokra vissza nem

vezethet!en tartós és súlyos
rendellenességgel küzd! tanuló.

85202 Általános iskolai
nevelés, oktatás fels! tagoza-
ton

852021-1 Általános iskolai
tanulók nappali rendszer"
nevelése, oktatása (5-8)
852022-1 Sajátos nevelési igé-
ny" általános iskolai tanulók
nappali  rendszer" nevelése,
oktatása (5-8)
a.)Beszédfogyatékos tanulók,
a megismer! funkciók vagy a
viselkedés fejl!désének orga-
nikus okokra visszavezethet!-
en tartós és súlyos rendellenes-
séggel küzd! tanuló.
b.)A megismer! funkciók vagy
a viselkedés fejl!désének
organikus okokra vissza nem
vezethet!en tartós és súlyos
rendellenességgel küzd! tanuló.

8559 M.n.s. egyéb oktatás
85591 Közoktatáshoz kap-

csolódó egyéb nevelés
855911-1 Általános iskolai

napközi otthoni nevelés 
855912-1 Sajátos nevelési igé-
ny" tanulók napközi otthoni
nevelése

855914-1 Általános iskolai
tanulószobai nevelés 
855915-1 Sajátos nevelési igé-
ny" tanulók általános iskolai
tanulószobai nevelése

8621 Általános járóbeteg-
ellátás

862101-1 Háziorvosi alapel-
látás

8623 Fogorvosi járóbeteg-
ellátás

862301-1 Fogorvosi alapel-
látás

8690 Egyéb humán-egész-
ségügyi ellátás

869041-1 Család-és n!vé-
delmi egészségügyi gondozás

8821 Önkormányzati pénz-
beli ellátások

88211 Önkormányzati rend-
szeres pénzbeli ellátások

882111-1 Rendszeres szoci-
ális segély

882112-1 Id!skorúak járadéka
882113-1 Lakásfenntartási

támogatás normatív alapon
882115-1 Ápolási díj alanyi

jogon
882117-1 Rendszeres gyer-

mekvédelmi pénzbeli ellátás
882119-1 Óvodáztatási tá-

mogatás
882122-1 Átmeneti segély

882123-1 Temetési segély
882124-1 Rendkívüli gyer-

mekvédelmi támogatás
882125-1 Mozgáskorláto-

zottak közlekedési támogatása
882129-1 Egyéb önkormány-

zati eseti pénzbeli ellátások
882202-1 Közgyógyellátás
882203-1 Köztemetés
8899 M.n.s. egyéb szociális

ellátás bentlakás nélkül
88992 Egyéb szociális ellá-

tás bentlakás nélkül
889921-1 Szociális étkeztetés
889922-1 Házi segítségnyújtás
889924-1 Családsegítés
88994 Lakásépítési,- vásár-

lási támogatások
889942-1 Önkormányzatok

által nyújtott lakástámogatás
8903 Civil szféra, civil szer-

vezetek meger"södését célzó
tevékenységek, programok,
támogatások

890301-1 Civil szervezetek
m"ködési támogatása

8904 Esélyegyenl"séget és
társadalmi integrációt el"se-
gít" komplex és speciális köz-
feladatok, programok és
támogatások

89044 Közfoglalkoztatás
890441-1 Közcélú foglal-

koztatás
890442-1 Közhasznú foglal-

koztatás
890443-1 Közmunka
9101 Könyvtári, levéltári

tevékenység
91012 Könyvtári tevékenység
910123-1 Könyvtári szolgál-

tatások
9105 Közm!vel"dési tevé-

kenységek
910501-1 Közm"vel!dési

tevékenységek és támogatásuk
910502-1 Közm"vel!dési

intézmények, közösségi színte-
rek m"ködtetése

9603 Temetkezés, temetke-
zést kiegészít" szolgáltatás

960302-1 Köztemet!-fenn-
tartás és m"ködtetés

2.2. Kiegészít" tevékeny-
ség2

5629 Egyéb vendéglátás
56291 Oktatásban, üdülte-

tésben részt vev!k, sportolók,
dolgozók elkülönült étkezte-
tése

562917-2 Munkahelyi étkez-
tetés

2

folytatás az el!z! oldalról
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3

6820 Saját tulajdonú, bérelt
ingatlan bérbeadása, üzemelte-
tése 

682002-2  Nem lakóingatlan
bérbeadása üzemeltetése

8560 Oktatást kiegészít!
tevékenység

85601 Pedagógiai szakszol-
gáltatások

856011-2 Pedagógiai szak-
szolgáltató tevékenység (logo-
pédia)

8891 Gyermekek napközbe-
ni ellátása

889109-2 Gyermekek nap-
közbeni ellátásához kapcsoló-
dó egyéb szolgáltatások

9311 Sportlétesítmények
m"ködtetése

931102-2 Sportlétesítmé-
nyek m"ködtetése és fejlesztése 

9312 Sporttevékenység és
támogatása

931204-2 Iskolai, diáksport-
tevékenység és támogatása

2.3. Kisegít" és vállalkozási
tevékenységet nem folytat 2.

22010 január 1-jén hatályba  lép!
szakfeladat-rend alapján 2010. január
1-jén lép hatályba.

1.) A Képvisel!-testület uta-
sítja a polgármestert, hogy a
határozatot a MÁK-ba küldje
meg.

MÁK-hoz beküldés határ-
ideje: 2009. október 30.

2.) A Képvisel!-testület uta-
sítja a körjegyz!t, hogy a fenti
szakfeladat változást az
SZMSZ-en vezesse át.

Felel"s: 1.pont polgármester
Felel"s: 2.pont körjegyz!
Határid":  folyamatos

101/2009.(X.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete a
Körjegyz! által el!terjesztett, a
193/2003. (XI.26.) Kormány-
rendelet 21. § el!írásai alapján
elkészített 2010. évi bels!
ellen!rzési tervet jóváhagyja,
és utasítja a Körjegyz!t a ter-
vezett ellen!rzések végrehajtá-
sára, illetve a végrehajtáshoz
szükséges megbízólevelek kia-
dására.

A terv a jkv melléklete.
Határid!: folyamatos
Felel!s: Kovács János kör-

jegyz!

102/2009.(X.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete
nem kíván élni el!vásárlási
jogával, mivel az Önkormány-
zat anyagi helyzete nem teszi
lehet!vé, hogy megvásárolja
Feketéné Nagy Éva 8192
Hajmáskér, Jókai Mór ltp. 7/A
4/14. szám alatt található
ingatlanát, mely végrehajtási
eljárás alatt áll.

Felel!s: Köbli Miklós pol-
gármester

Határid!: azonnal
103/2009.(X.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete
támogatja, hogy az Önkor-
mányzat „Közösségi parkok
fejlesztésére” az EMVA IV.
tengelyre pályázatot nyújtson
be a 8192 Hajmáskér 060/20 és
060 helyrajzi számú ingatla-
nokra.

Határid!: folyamatos
Felel!s: Köbli Miklós pol-

gármester

104/2009.(XI.30) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete
elfogadja a közös fenntartású
intézménéyek 2009. évi költ-
ségvetés III. negyedéves
helyzetér!l készített tájékoz-
tatót.

Felel!s: Köbli Miklós pol-
gármester Határid!: azonnal 

105/2009.(XI.30.)határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete
elfogadja a közös fenntartású
intézmények 2010. évi költ-
ségvetési koncepciójáról
készített tájékoztatót.

Felel!s: Köbli Miklós pol-
gármester

Határid!: azonnal
106/2009.(XI.30.)határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete
hozzájárul, hogy Sóly Község
Önkormányzata a 2010. évben
a közös fenntartású intéz-
émények m"ködésénél fize-
tend! I. és II. negyedévi hoz-
zájárulását a III. negyedévi
hozzájárulás fizetésének ese-
dékessé válásakor fizesses
meg a hajmáskéri önkor-
mányzatnak.

A fizetési halasztással Sóly
Község Önkormányzata

pályázati önrészt tud biztosí-
tani a sólyi Iskolakápolna
felújításához.

Felel!s: Köbli Miklós pol-
gármester Határid!:2009.dec. 30.

107/2009.(XI.30.)határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete
elfogadja az Önkormányzat
2009. évi költségvetés III.
negyedéves helyzetér!l készí-
tett tájékoztatót. 

Felel!s: köbli Miklós pol-
gármester Határid!: azonnal

108/2009.(XI.30.)határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete
elfogadja az Önkormányzat
2010. évi költségvetési kon-
cepciójáról készített tájékozta-
tót.

Felel!s: köbli Miklós pol-
gármester Határid!: azonnal

109/2009.(XI.30.)határozat
a.) Hajmáskér Község Ön-

kormányzat Képvisel!-testüle-
te a Bursa Hungarica ösztön-
díjpályázat keretében 2010.
évben az 1. számú melléklet
szerint 19 f! pályázó számára
állapít meg támogatást, mely-
nek összege 2.500 Ft/f!/hó.

A folyósítás 2009./2010.
tanév második-, és a
2010/2011. tanév els! félévé-
nek id!szakában két részletben
összesen 10 havi támogatási
összeg.

Hajmáskér község Önkor-
mányzatának Képvisel!-testü-
lete felkéri a Körjegyz!t, hogy
a megállapított támogatás
összegét 2010. évi költségveté-
sében 475.000 Ft keretösszeget
a Bursa Hungarica ösztöndíj-
támogatás terhére tervezzen
be.

b.) Hajmáskér község
Önkormányzatának Képvi-
sel!-testülete Bors Tamás,
Pálmai Péter, és Wallner
Levente Róbert hajmáskéri
lakosokat - mivel a pályázati
kiírásban szerepl! feltételek-
nek nem felelnek meg kizárja. 

Felkéri továbbá a Képvisel!-
testület a Polgármestert, hogy
az általnols szerz!dési feltéte-
lek 17. §-ában foglaltak szerint
döntésér!l az érintetteket érte-
sítse, valamint a bírálati lapo-
kat a Megyei Önkormányzat
részére küldje meg.

Határid!: a.) pontra 2010.
február 15.

b.) pontra 2009. december 1.
Felel!s a.) pont 
Kovács János körjegyz!
b.) pont
Köbli Miklós polgármester
110/2009.(XI.30.)határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete
elfogadja a Veszprémi Kistér-
ség Többcélú Társulásának
Alapító Okiratának módosítá-
sát, mivel az Egyesített
Szociális Intézmény 2010.
január 1-t!l a Kistérség irányí-
tása mellett m"ködik.

Felel!s: Köbli Miklós pol-
gármester: Határid!: azonnal

111/2009.(XI.30.)határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete
el!zetes pénzügyi kötelezettsé-
get vállal arra, hogy a 2010.
évi kköltségvetésében a szabad
energiapiacra való kilépés
pénzügyi fedezetéül szolgáló
összeget a saját településre jutó
villamos- és gázenergia fel-
használásra biztosítja. A
Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal által
lefolytatandó közbeszerzési
eljárás döntését elfogadja,
mivel a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása Tanács
delegáltja az eljárásban részt
vesz.

Felel!s: Köbli Miklós pol-
gármester Határid!: folyama-
tos

112/2009.(XI.30.)határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete
elfogadja, hogy a bels! ellen-
!rzési feladatok ellátását 2010.
január 1-t!l a kistérségi Bels!
Ellen!rzési társulás végezze. A
Képvisel!-testület felhatal-
mazza Köbli Miklós polgár-
mestert a Megállapodás aláírá-
sára. 

Felel!s: Köbli Miklós polgár-
mester Határid!:2009.dec.30.

113/2009.(XI.30.)határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete a
8-as f!út új, külön szint" cso-
mópontjának településrende-
zési tervébe történ! beépítésé-
hez ajánlatokat várt. 

Három ajánlattétel érkezett:
Planteus Kft. 
(8273 Monoszló, F! u. 23.):

1.800.000,- Ft+ÁFA

Folytatás az elôzô oldalról

Folytatás a köv. oldalon
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Tájoló-Terv Kft. 
(1147 Budsapest, Must u. 4.):
2.300.000,- Ft+ÁFA
ADI Studio Építészeti Kft.
(1029 Budapest, Tamara u. 6.):
2.000.000,- Ft+ÁFA
A Képvisel!-testület a kedve-

z!bb ajánlattételt tev! Planteus
Kft-t bízza meg 1.800.000,-
Ft+ÁFA, azaz Egymillió-
nyolcszázezer forint plusz
ÁFA összegben a tervezési
munkálatok elvégzésére.

A tervezési munkálatok díját
a nemzeti Infrastruktúra Fej-
lesztési Zrt. (1134 Budapest,
Váci út 45.) fizeti, mivel a Zrt.
kivitelezésében valósul meg a
8-as f!út fejelsztése. 

Felel!s: Köbli Miklós polgár-
mester Határid!: folyamatos

114/2009.(XI.30.)határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete
az Androméda Kastély Kft-vel
2007. augusztus 8-án kötött
adásvételi-szerz!dés 8. pon-
tjában foglaltak értelmében, -
mivel a Kft. nem tartotta be a
„Kastély“ (Hajmáskér 616/152
hrsz.) épülettel összefügg!
állagmegóvási, építési és
engedélyezési határid!ket, -
36.000.000 Ft-ot, azaz harmin-
chat-millió forint általány
kártérítést követel.

Az Androméda Kft. részére a
fenti összeg megfizetéséné az

alábbiak szeirnti részetfi-
zetéshez hozzájárul: 

2010. január 31-ig fizessen ki
a Kft. az Önkormányzatnak
6.000.000 Ft, azaz hatmillió
forintot, majd a fennmaradó
30.000.000 Ft-ot, azaz har-
minc-millió forintot a Kft.
egyenl! részletekben
(7.500.000 Ft-ot, azaz hétmil-
lió-ötszázezer forintot) ne-
gyedévente törlesszen

(határid!k: 2010. március
31., 2010. június 30., 2010.
szeptember 30., 2010. ecember
31.)  Hajmáskér Község Ön-
kormányzata felé. 

Késedelmes fizetés esetén a
Képvisel!-testület a min-
denkori jegybanki alapkamatá-
nak kétszeresét követeli az
Androméda Kft-t!l. 

A Képvisel!-testület megbíz-
za Kiss Endre és Társa Ügyvé-
di Irodát az Androméda Kas-
tély Kft-vel fennálló követelés
érvényesítésére, továbbá az
általány kártérítés összegének
ingatlan nyilvántartásba tör-
tén! bejegyeztetésére.

Felel!s: Köbli Miklós pol-
gármester Határid!: folya-
matos

115/2009.(XI.30.)határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete
megválasztotta a közbeszer-
zési Bíráló bizottság tagjait: dr.
Jámbor Tamás elnök, Kovács
Zsolt tag, Péter Ferenc tag,

Fodor Márton tag és Békési
Csaba tag.

Felel!s: Köbli Miklós pol-
gármester Határid!: azonnal

116/2009.(XI.30.)határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete
Köbli Miklós polgármester 25
éves közszolgálati jogviszony-
ban eltöltött id!tatamára az
1993. évi XXIII. törvény
(Ktv.) 49/E 71.§ (2) bekezdése
alapján megállapított elmaradt
jubileumi jutalmának (két havi
illetmény összege) kifizetését
tudomásul vette.

Felel!s: Kovács Botond
alpolgármester
Határid!: 2009. december 30.
17 / 2009. (XII.9.) rendelet
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete
elfogadja a 2010. évi kommu-
nális szilárd hulladék gy"jtésé-
re és elszállítására vonatkozó
közszolgáltatási díjtételeit.

A rendelet szövege a jkv mel-
léklete.

Határid!: 2010. január 1.
Felel!s: Köbli Miklós polgár-

mester
18 / 2009. (XII.9.) rendelet
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete a
2010. évi ivóvíz-szolgáltatás
fejlesztési díjhányadát 100
Ft/m3 összegben, így az ivóvíz
szolgáltatási díját 309,70 Ft/m3

+ ÁFA összegben állapítja
meg.

A rendelet szövege a jkv mel-
léklete.

Határid!: 2010. január 1.
Felel!s: Köbli Miklós polgár-

mester
19/2009. (XII.9.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete a
2010. évi szennyvíz-szolgálta-
tás bérleti díjhányadát 80
Ft/m3 összegben, így a
szennyvíz-szolgáltatási díját
314,70 Ft/m3 + ÁFA összeg-
ben állapítja meg.

A rendelet szövege a jkv mel-
léklete.

Határid!: 2010. január 1.
Felel!s: Köbli Miklós polgár-

mester

117/2009. (XII.9.)határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képvisel!-testülete a
Nyugalom Kft. ajánlata és
szakvéleménye alapján a meg-
lév! térfigyel! kamera rend-
szert átköltözteti a Kmb irodá-
ból a Közösségi házba, vala-
mint az újonnan épül! játszó-
terekre megfigyel! kamera
rendszert telepít.

A munkálatok költsége bruttó
911.688 Ft, azaz bruttó kilenc-
száztizenegyezer-hatszáznyol-
vannyolc forint, melyet az
önkormányzat a költségvetésé-
b!l fedez.

Határid!: 2010. január 31.
Felel!s: Köbli Miklós polgár-

mester

folytatás az elôzô oldalról
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19/2009.(XII.9.) rendelet
HAJMÁSKÉR

(település)
szennyvíz szolgáltatásának 2010. évi díja

Üzemeltetési díj: 234,70 Ft/m3

Bérleti díj: 80,00 Ft/m3

Fogyasztók felé érvényesített szennyvíz-szolgáltatási díj
314,70 Ft/m3 + ÁFA

K I V O N A T
Hajmáskér Község Önkormányzat Képvisel"-testületének

2009. november 30-án megtartott ülésér"l
 116 /2009.(XI. 30.)határozat

Hajmáskér Község Önkormányzat Képvisel!-testülete Köbli
Miklós polgármester 25 éves közszolgálati jogviszonyban eltöl-
tött id!tartamára az 1993. évi XXIII.tv. (Ktv.) 49/E § 71.§(2)bek.
alapján megállapított elmaradt jubileumi jutalmának ( két havi
illetmény összege) kifizetését tudomásul vette.

FIGYELEM!

Ha szeretnéd jobban megismerni
önmagad, a társad, a gyerekedet a

barátodat ?

Ha igen  akkor szeretettel  
várunk bárkit nemre, korra, való

korlátozás  nélkül !

M"vel!dési Házban 

2009. jan. 23-án 15 órára.  

Önismereti, személyiségfejleszt! 
tréningsorozat 1. el!adására.

Téma: Önismeret tarot a számmisztika segítségével.

El!adó : Tóth Ildikó tréner

Kelemen Mária Zita
Müv. Ház. Vez.

Elkészültek a játszóterek!
Hajmáskér Község Önkormányzata pályázatokat nyúj-

tott be a Mez!gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz
egy játszótérre, az Árvalányhaj Turisztikai egyesülettel
közösen és egy játszótérre az Önkormányzat önállóan.

Mindkét pályázat nyert. 
Így kialakításra került a Jókai lakótelepen és a

M"vel!dési Ház udvarán 1-1 játszótér.
További játszótéri eszközök kerültek kihelyezésre az

iskola és óvoda udvarán.
Bízunk benne, hogy most a Jókai lakótelepen épített ját-

szótér épségben megmarad, nem úgy, mint az el!z! ját-
szótér, melyet két hónap alatt tönkre tettek vandálok.

Kérjük a Tisztelt lakosságot,hogy a játszótereket rendel-
tetésszer"en  használják és közösen tegyünk meg mindent
annak érdekében, hogy hosszú ideig m"ködhessenek a
gyerekek örömére.

Felhívom az eb tartók figyelmét, hogy kutyafuttatásra a
garázsok mögötti terület van kijelölve.

A játszótér környékén az ebek sétáltatása TILOS!!
Aki a tiltást megszegi SZABÁLYSÉRTÉST követ el!!!

Hajmáskér Község Önkormányzata

TELEPÜLÉS!R
Hajmáskér Község Önkormányzata pályázatot nyújt be

két f! település!r alkalmazásának támogatására.
A munkaviszony várható kezdete 2010. február 01. és

2010. december 31.-ig terjed!  id!szakra szól.

Az alkalmazás feltétele:
- Hajmáskéri állandó lakos
- minimum 8 osztály
- büntetlen el!élet
- személy és- vagyon!r vizsga megléte

Jelentkezés írásban történik melyet Hajmáskér Község
Önkormányzat 8192 Hajmáskér, Kossuth u.31. címre kell
eljuttatni 2010. január 20.-ig.
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Országos és megyei sikerek a tanulmányi versenyeken

2009. október 10-én 16.00-ra a haj-
máskéri M"vel!dési Házba kaptunk
meghívást az id!skorúak tiszteletére
rendezett ünnepélyre.

Nagyon sok ajándékot kaptunk. Az
els! az égiekt!l jött. Az „indián nyár“
még szombaton szépen akart búcsúzni
t!lünk. A NAP sugarai akadálymente-
sen ragyogtak !szül! fejünkre és vidá-
man kísértek el útunkon.

A színházteremben kúltúráltan meg-
terített asztalok várták a meghívotta-
kat.

Megtelt a Ház, együtt volt valóban a
nagy csapat, de nem feledkeztünk meg
azokról a társainkról sem, akik id!köz-
ben messzire elmentek, de a menny
országából mosolyogva üdvözölték az
él!ket. 

Polgármester Úr kedves szavakkal
köszöntötte az egybegy"lteket és
virágcsokrokkal gratulált a falu két
legid!sebb emberének. 

A következ! ajándék a falu kicsinye-
it!l jött. Tündéri m"sorral köszöntötték
a nagypapákat és nagymamákat.

Saját magunkat is megajándékoztuk
a nyugdíjas klub tagjaiból verbúváló-
dott énekkar és az asszonyok tánckara
szórakoztatta az igen tisztelt társasá-
got.

Hagyományteremt!en, ezen a szép
ünnepélyen kapta meg Tüskésné Kati
néni a pedagógusoknak járó „vas“ dip-
lomát.

Iskolánk igazgatója és Kati néni
egyik volt tanítványa méltatta a 37
évig Hajmáskéren tanító pedagógus
munkásságát és példa érték" életét. 

Mint eddig mindig, most is kaptunk
plusz ajándékot. A mi Marcsikánk
hívott küls! vendégeket, ezúttal a
budapesti Operett Színház fiatal m"vé-
szeit. El!adásukban hallhattuk és
velük együtt énekelhettük a 60-as évek
örökzöld slágereit, az operett muzsika
széles skálájából merített ismert dalla-
mokat.

Remek volt a hangulat, melyet még
tet!zött az ízlésesen tálalt vacsora, a
melléje ill! borocska, sör, üdít!k.

Koccintgattunk, nevetgéltünk, éne-

kelgettünk. A szünet nélkül szóló dalla-
mokra néhányan táncra is perdültek. 

Szép volt, jó volt, köszönjük min-
denkinek. 

Kívánjuk, hogy Polgármester Úrnak,
az Önkormányzat Képvisel! Testü-
letének, a M"vel!dési Ház vezet!jének
és gondnokának legyen lehet!sége
jöv!re is vendégül látni a „nagy csapa-
tot“, a falu id!s embereit.

Abban is bízunk, hogy a falu óvodá-
sai, iskolásai egészséges fiatalokká
cseperednek és nemcsak az id!sek
napján, hanem, az év minden napján
ünneplik és tisztelik a nagyszül!ket, az
id!s embereket. 

A falu apraja és nagyjának jó egész-
séget kívánunk.

Hajmáskér 2009. október 12.

Az id!skorúak nevében

Páhiné Zsuzsa
nyudíjas

„Újra együtt, újra együtt a nagy csapat„

December hónapban
iskolánk tanulói, két tan-
tárgyban mérték össze
tudásukat Veszprém-
megye, és az ország tanu-
lóival. Ezeken a verse-
nyeken nagyon szép ered-
ményeket értek el.

Az Arany János
Országos Helyesírási
Versenyre iskolánkból, a
budapesti Országos Dön-
t!re két tanuló jutott.
Kovács Luca (felkészít!-
je: Forintosné Barabás
Mariann) a hetedik osztá-
lyosok mez!nyében 98
iskola 109 tanulója közt,
a tavalyi eredményét

megismételve ismét az
els" lett. Az ötök osztá-
lyosok mez!nyében a 99
iskola 144 tanulója közül
Ékes Ágota (felkészít!je:
Szabóné Horváth Mária)
az el!kel! ötödik helyet
szerezte meg. Ezek nagy-
szer" eredmények.

A Sudoku, matematikai
–logikai verseny Veszp-
rém Megyei Dönt!jére
iskolánkból 16 tanuló
jutott be. A versenyen 10
tanulónk ért el hibátlan
eredményt, 3 tanulónk 1
hibát, 3 tanulónk 2 hibát
ejtett. Évfolyamonként
107-119 feladatot kellett

teljesíteni, és 45-55 tanu-
ló versenyzett 1-1évfo-
lyamon. A végs! sorren-
det a hibátlan megoldá-
soknál a gyorsaság dön-
tötte el. Iskolánkból leg-
jobban Ékes Ágota
3.hely, és Kovács Janka
6.hely szerepeltek. 

További eredmények:
Kovács Luca   (7.);
Schmidtauer Anna  (8.);
Horváth Cintia  (9.);
Horváth Regina  (10.);
Kálmán Kristóf (10.);
Kiss Nikolett   (11.);
Csomai Martina (13.);
Nagy Dóra Virág (15.);

Halász Dóra   (26.);
Herber Klementina (28.);
Barcza Balázs  (29.);
Németh Fanni (30.);
Lauer Kitti    (30.);
Egei Dalma           (40.)
lett.

Felkészít!k: Gottschall
Éva, Rácsainé Nyíri And-
rea, Ékes Tamásné, Ko-
vács Botond és Tóth
Zsuzsanna voltak.

Minden versenyz!nek
és felkészít!iknek gratu-
lálunk az elért szép ered-
ményekért.

Varga Teréz 
igazgatóhelyettes

Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának id!szakos kiadványa
Szerkeszti az Oktatási, Kulturális és Sportbizottság. Felel!s kiadó: Hajmáskéri Önkormányzat  Megjelenik: 1.250 pld.-ban  Nyomda: PRESSCOMP 2000 Kft. Veszprém


