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2010. szeptember 21-én
V. Németh Zsolt a Vidékfejlesztési Minisztérium
államtitkára előadást tartott Vidékfejlesztés –
múlt, jelen jövő címmel
Nemesvámoson.
Az új szakmapolitika
célja a vidék egységként
való kezelése, ezért is
kapott a minisztérium új
elnevezést.
Cél a mezőgazdaság
gazdasági erejének viszszaállítása, a vidéki gazdaság gerincét a mezőgazdaság kell, hogy
képezze az EU irányvonalnak
megfelelően,
ehhez azonban a kis- és
középgazdaságok támogatására van szükség.
Az ez idáig meghozott
döntések is ezt szolgálják:
- Nemzteti Földalap
létrehozása

- gazdaság adómentes
átörökítési lehetősége
- vízgazdálkodási járulék megszüntetése
- kistermelői rendelet
megalkotás
Fontos cél vidéken az
alternatív energiahasznosítás
meghonosítása,
ennek gerince a biomaszsza program lehet, melyhez kapcsolódhat a közmunkaprogram is.
Elsősorban olyan fejlesztéseket kell támogatni, amelyek munkahelyet
teremtenek és előtérbe
helyezik a munka értékét.
Fontos további intézkedés a közbeszerzési törvény
szabályozásának
módosítása, a közétkeztetést kivették a közbeszerzésre kötelezett beszerzések köréből. Helyben kell
termelni és értékesíteni,
vissza kell állítani a helyi
piacok funkcióját és rangját.
Tisztelni és értékelni

kell a munkát és az áru
értékét.
A LEADER programmal kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg a
rendszert felülvizsgálják,
és több kisebb, az ügyfelek érdekeit szem előtt
tartó módosítás bevezetését tervezik, mint például
a kérelem- és pályázatkezelési idő megfelezése, a
rendszer alapjaiban történő átalakítása 2013-tól
várható. Addig is jó hír az
ÚMVP
érintettjeinek,
hogy a közbeszerzési törvény módosítása azt is
tartalmazza, hogy a 80
millió Ft alatti beruházásoknál a közbeszerzési
kiírást követően nyílt eljárás helyett, három árajánlat kérésével is le lehet
bonyolítani a beruházást,
ami a helyi vállalkozók
beruházásokba való bevonását ösztönzi.
Kontics Monika
munkaszervezet vezető
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Hajmáskér Község Önkormányzat Polgármestere
8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.
Telefon: 88/587-470 Mobil: 06-30/22-66-211
Web: www.hajmasker.hu
E-mail: polgarmester1@invitel.hu

MEGHÍVÓ
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2010.
október 13-án (szerdán) 17.00 órakor tartja alakuló ülését,
melyre ezúton meghívom Önt.
Az ülés helye: Hajmáskér Művelődési Ház
(8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 25.)
Az ülés napirendje:
1.) A Helyi Választási Bizottság tájékoztatója a választás eredményéről, a megbízólevelek átadása
Előterjesztő: Rasztovics Ervin HVB elnök
2.) Képviselő-testület, polgármester eskütétele
3.) Polgármester programjának ismertetése
Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester
4.) Polgármester illetményének megállapítása
5.) Ügyrendi bizottság létrehozása
Alpolgármester választása
Alpolgármester tiszteletdíjának megállapítása
6.) Képviselők tiszteletdíjának megállapítása
7.) Vegyes ügyek
Hajmáskér, 2010. október 6.

P. H.
Köbli Miklós
polgármester s. k.
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FELHÍVÁS
Hajmáskér Község Önkormány- hely esetén első vásárlásakor:
zat
Képviselő-testületének
5 000 Ft.
14/2000. (X. 17. ) sz. rendelete a
A sírdíj mértéke kettős sírhely
köztemetőkről és a temetkezés esetén:
rendjéről előírja, hogy a temetke8 000 Ft.
zési helyekért sírhelydíjat kell
A sírdíj újabb megváltási díja
fizetni, valamint azt 25 évente meg egyes sírhely esetén:
kell váltani.
8 000 Ft
A sírhelydíj kettes sírhely megA sírhelydíjak:
váltása esetén:
11 000 Ft
A sírhelydíj mértéke egyes sír-

Székhely: 8500 Pápa Celli u. 69.

Urnafülke (kolumbárium) díja:
5 000 Ft
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy
új sírhely igénylése, valamint a
már meglévő sírhely megváltása és
rátemetése ügyében HajmáskérSóly Körjegy-zőség hivatalához
(8192 Hajmáskér, Kossuth L. u.
31.) szíveskedjenek fordulni. A
továbbiakban csak e kérelem záradékolásával intézhető a temetés.

Levélcím: 8101 Várpalota Pf. 54.

Felhívás!
Tájékoztatjuk Tisztelt Utasainkat, hogy a helyi- és helyközi menetrend szerint közlekedő autóbuszokra megváltott bérletjegyek csak kitöltést követően érvényesek. Az utazás megkezdése előtt azokon az utas köteles feltüntetni nevét és bérletigazolványa (viszonylat igazolása) sorszámát. Ezen adatok hiányában a bérletek nem jogosítanak utazásra, tulajdonosukat több ezer forintos pótdíjfizetési kötelezettség terheli!
A büntetések megelőzése érdekében kérjük a bérletjegyek pontos kitöltését, a közeli napokban számítani lehet a fokozott ellenőrzésre.

Legyen az utasunk, utazzunk együtt!
BAKONY VOLÁN Zrt.
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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
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