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18/2011.(III.30.) határozat
Hajmáskér Község Ön-

kormányzat Képviselő-tes-
tülete a védőnői munkakör
betöltésére kiírt álláspályá-
zatára (162/2011) beérkezett
Molnár Melinda (8200
Veszprém, Endrődi ltp. 40.
3/15.) jelentkezését elfogad-
ja és áthelyezését követően
(Kislőd Község Önkor-
mányzata a jelenlegi mun-
káltató) 2011. 05. 01-jével
kinevezi Hajmáskér község
I. védőnői körzet feladatai-
nak ellátására.

A Képviselő testület felha-
talmazza a polgármestert az
áthelyezésről szóló megálla-
podás aláírására.

3/2011.(III.30.) önkor-
mányzati rendelet

Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatának
módosításáról és egységes
szerkezetbe foglalásáról.

4/2011.(III.30.) önkor-
mányzati rendelet

A szociális és gyermekvé-
delmi igazgatásról és ellátá-
sokról szóló 6/2009.(III.
26.) önkormányzati rendelet
módosításáról.

19/2011.(III.30.) határozat

Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képviselő-testü-
lete elfogadja a Műve-lődési
Ház 2010.évi tevékenységé-
ről szóló beszámolót.

20/2011.(III.30.) határozat
Hajmáskér Község Ön-

kormányzat Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta a
„Veszprémi Kistérség Több-
célú Társulása Társulási
Megállapodásának módosí-
tása” tárgyú előterjesztést.

Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása Társu-
lási Megállapodásának – a
Társulási Tanács 4/2011.
(II.28.) számú VKTT hatá-
rozatával kezdeményezett –
módosítását egységes szer-
kezetben elfogadja.

A Képviselő testület felha-
talmazza a polgármestert és
a körjegyzőt, hogy a határo-
zati javaslat mellékletét
képező, módosításokat tar-
talmazó egységes szerkezet-
be foglalt Megállapodást
aláírja.

21/2011.(III.30.) határozat
Hajmáskér Község Ön-

kormányzat Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta a
„Veszprémi Kistérség Több-

célú Társulása, valamint a
közoktatási és logopédiai
szakszolgálati feladatokat
felvállaló önkormányzatok
között létrejött Megálla-
podások módosítása” tárgyú
előterjesztést és azt jóvá-
hagyja.

A Képviselő testület felha-
talmazza a polgármestert,
hogy a Megállapodás-mó-
dosítást aláírja.

22/2011.(III.30.) határozat
Hajmáskér Község Ön-

kormányzat Képviselő-tes-
tülete a település vízellátá-
sának biztosítása érdekében
(a vízgazdálkodásról szóló
1995. évi LVII. törvény 4. §
(1)-(3) bekezdés) Hajmás-
kér 018/2 hrsz-ú állami
tulajdonú ingatlan tulajdon-
jogának önkormányzati
tulajdonba történő ingyenes
átruházását kezdeményezi
(az Állami vagyonról szóló
2007. évi CVI. törvény 36. §
(2) bekezdés) a Magyar
Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-
nél.

Hajmáskér Község Ön-
kormányzata a hivatalos
eljárást a Bakonykarszt Víz-
és Csatornamű Zrt. közre-
működésével bonyolítja le.

(folytatás a következő oldalon)

Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testület 
2011.03.30-án megtartott ülésének határozatai, rendeletei
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(folytatás az előző oldalról)

23/2011.(III.30.) határozat
Hajmáskér Község Ön-

kormányzat Képviselő-tes-
tülete jóváhagyja, hogy
Hajmáskér  Község  Önkor-
mányzata a tulajdonában
lévő 519 hrsz.-ú ingatlanra
(szántó) haszonbérleti szer-
ződést kössön a Palota
–Mező Kft-vel (8100 Vár-
palota, Veszprémi út 7.).

A Képviselő-testület fel-
hatalmazza a polgármestert
az indítványozott változtatá-
sokat is magában foglaló
Mezőgazdasági haszonbér-
leti szerződés megkötésére

24/2011.(III.30.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete
támogatja Rasztovits Ervin
8192 Hajmáskér, Dózsa Gy.
utca 30. szám alatti lakos
vételi szándékát és értékesít
részére 200 db betonoszlo-
pot 80,-Ft + Áfa / db össze-
gért.

A Képviselő-testület fel-
hatalmazza a polgármestert
a megállapodás megkötésére

25/2011.(III.30.) határozat
A Veszpinveszt Kft.

Hajmáskér, Jókai Mór ltp. 7.
számú Társasház képvisele-
tében kérelmet nyújtott be
vízelvezetés és járda kialakí-
tás tárgyában. 

Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
a járda kialakítással kap-
csolatos kérelmet elutasít-
ja, mivel az út másik oldalán
jelenleg is rendelkezésre áll
járda, valamint a 2010. év
folyamán nagy összegű
beruházást igényelt Haj-
máskér, Jókai lakótelep
szennyvízelvezetésének re-
konstrukciója és az azt
követő aszfaltozás. A vízel-

vezetéshez szükséges fo-
lyókákat a társasház ren-
delkezésére bocsájtja.

A Képviselő-testület fel-
hatalmazza a polgármestert
a megállapodás megkötésé-
re. 
26/2011.(III.30.) határozat

Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
Somody Lajos Hajmáskér,
060/18 hrsz.-ú ingatlannal
kapcsolatos vételi szándékát
(halastó kialakítása céljából)
nem támogatja mindaddig,
amíg a sportpálya a szom-
szédos ingatlanon üzemel.

27/2011.(III.30.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja Hajmáskér Köz-
ség Szabályozási Terv mó-
dosítását, mely tartalmazza
Hajmáskér község 616/111,
115,131,150,159,158,157,
145,144,117,126,162 hrsz.-
ú területeket érintő tervezett
gyűjtőút, lakóúttá történő
módosítását és a szélesség
csökkentését. A Hajmáskér
075 hrsz.-ú GIP-1 övezetből
Gksz-1 övezetve történő
átsorolását a Képvelő-testü-
let elfogadja. 

A szabályozási terv módo-
sításával kapcsolatos felada-
tok elvégzésével a Planteus
Kft-t (8273 Monoszló, Fő
utca 23.) bízza meg.

A Képviselő-testület fel-
hatalmazza a polgármestert
a Tervezési szerződés aláírá-
sára.

28/2011.(III.30.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete
a Relé Szerviz Kft.(8192
Hajmáskér, Külterület 075
hrsz.) 2008-ban befizetett
(Megállapodás száma:206-
8/2008) Hajmáskér Község
Szabályozási Terv módosí-

tásának tervezői költségéhez
való hozzájárulás visszatérí-
tése iránti kérelmét jogosnak
tartja, mivel a kívánt módo-
sítások nem valósultak meg.
A Relé Szerviz Kft. által
befizetett 200.000,- Ft +
ÁFA összeg visszafizetését
jóváhagyja.

29/2011.(III.30.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja a minden évben
felmerülő védelmi felada-
tokkal kapcsolatos közös
költségekhez Hajmáskér
község településarányos
hozzájárulásának 3124 fő x
40,-Ft = 124.960,-, azaz
Százhuszonnégyezer -ki-
lencszázhatvan forint átuta-
lását Veszprém Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatal
11748007-15430001 számú
OTP Bank Nyrt.-nél vezetett
bankszámlájára, polgári
védelmi szakfeladat megje-
löléssel, a Veszprémi
Polgári Védelmi Kirendelt-
ség részére.

30/2011.(III.30.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja a hajmáskéri
köztemetőben 2 db 20 sze-
mélyes urnafülke kialakítá-
sát bruttó 300.000,- Ft/ db
összegben.

A Képviselő-testület fel-
hatalmazza a polgármestert,
hogy a fenti ügyben eljárjon.

31/2011.(III.30.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja, hogy a
Hajmáskéri Hírlap szükség
szerinti – de minimum 2
havi – rendszerességgel
jelenjen meg, elsődlegesen
önkormányzati információs
tartalommal. 

34/2011.(III.30.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete
pályázatot nyújt be a
4/2004.(II.20.) NKÖM ren-
delet alapján
Közművelődési érdekeltség-
növelő támogatásra a haj-
máskéri művelődési ház tár-
gyi eszköz beszerzéséhez. A
pályázati önrészt a 2011. évi
költségvetésről szóló
2/2011.(II.09.) önkormány-
zati rendelet 32. oldalán a
20. számú mellékletben
800.000,- Ft + ÁFA összeg-
ben, azaz bruttó 1.000.000,-
Ft- ban határozza meg.

Művelődési ház

NYÁRI 
ELŐZETES

Június 
10.  Dr Jánosi Zsuzsa 

előadása 
A gyógynövények 
szerepe az étkezésben 
és a gyógyításban

25.   Kirándulás 
Dobogókőre

Július
9. Fotó kiállítás

A megyében táborozó 
fotósok munkáiból

Augusztus 

5.  Kiállítás 
Varsányi István 
Hajmáskér kutató 
gyűjteményéből

6. Főzőcske, labdarúgás, 
gyermek játszóház, 
Amatőr - és sztárfellé-
pők, tűzijáték, utcabál

A FALUNAP részletes 
programját a későbbiekben
közöljük. 
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Művelődési Ház
május havi programjai

5 .  17 óra ’TÁNCÓRA’
A Tánc Világnapja alkalmából modern és 
néptánc bemutatók

6. Bakony Fotóklub kiállítása
Megtekinthető  2 hétig a Művelődési 
házban

7. 17 óra ‘Versek  szárnyán’ verses-zenés est
Fellépnek a Versmondó versenyek 
győztesei
Közreműködő: Kövesi Sándor /gitár/

21. 17 óra Tavaszi Gála 
A helyi művészeti csoportok és alkotók 
bemutatkozása 

28. 10 óra Gyermeknap a Családok éve jegyében
Játékos családi vetélkedők, kézműves 
foglalkozások  
Helyszín: Közösségi ház előtti pálya  

L I N D A F O D R Á S Z A T
Szeretettel várom leendő és új vendégeimet 

hajmáskéri fodrászüzletemben

Célom, hogy vendégeimnek segítséget nyújtsak a megfelelő frizura, szín és alkalmi
frizura megvalósításában. Egyaránt vállalom férfi-női gyermek hajak elkészítését is. 
Referencia: 3 évig Hajas László kezei alatt sajátítottam el a szakma rejtelmeit.

Ízelítő áraimból: férfi hajvágás: 1.000,- Ft
női hajvágás: 2.000,- Ft
alkalmi frizura: 3.000,- Ft-tól

ÚJDONSÁGOK: hajhosszabbítás,
tartós, keratinos hajkiegyenesítés (egyenes haj, akár 3 hónapig).
Az újdonságok május 1-től kedvező áron elérhetőek szalonomban!

További információ és bejelentkezés:
Tel.: +36/30-220-0989 vagy személyesen: Hajmáskér, Arany J. u. 10.

Ha szép akar lenni mára, a haját Linda vágja!

Használtruha kereskedés
Hajmáskér,
Széchenyi u. 19.

Hetente frissülő ruhakészlet

NAGYON  ALACSONY  ÁRAK

Folyamatosan bővülő árukészlet,

jelenleg

Nyitva: hétfőtől péntekig de:   9-12-ig

du: 14-18-ig

szombaton:  9-12-ig

Éva Boltja
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PROGRAMAJÁNLÓ
2011. május 1. 

Anyák napja a Kuckó klubban 

17 óra Váltóáram – Lingl Csaba kiállítása

A kiállítást megnyitja: Miklós Judit
az alkotó egykori tanára

18 óra Családom és egyéb állatfajták   

/nyári alkotóműhely megbeszélése/

Helyszín: Alapítványi Kuckó (Műv. Ház.)

Köszönjük, ha személyi jövedelemadója 

1%-ának felajánlásával támogatja programjainkat. 

Adószám: 18924873 – 1 – 19 

ÉRTESÍTEM A LAKOSSÁGOT,
HOGY

TÜDŐSZŰRŐ
VIZSGÁLATOT TARTUNK.

Helye: 8192 Hajmáskér, Közösségi Ház
Iskola utca 4.

Időpontja:
2011. május 20. (péntek): 

8.00 -12.00 óráig 12.30-17.00 óráig

2011. május 23. (hétfő):
8.00 -12.00 óráig  12.30-17.30 óráig

Megjelenés a 20 éven felülieknek számára ajánlott!

Személyi igazolványát, lakcímkártyáját, 
biztosítási kártyáját hozza magával!

Veszprém megyei Tüdőgondozó Intézet
vezető főorvosa

FELHÍVÁS
LOMTALANÍTÁSRA

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az ingatlanokon
nem rendszeresen képződő és a Veszprémi Közüzemi
Szolgáltató Zrt. által az adott területre rendszeresített gyűj-
tőedényben el nem helyezhető nagyobb méretű hulladék
elszállítása lomtalanítás keretén belül történik.

A kihelyezés időpontja:

2011. május 2-3.
Nem helyezhető ki:

építési törmelék, veszélyes hulladék (festék, akkumulá-
tor, vegyszer) kerti és kommunális hulladék, gépkocsi

bontásából származó hulladék.

Az elszállítás kezdetének időpontja:
2011. május 4.

Hajmáskér Község Önkormányzata

GARÁZSOK
ELADÓK  ÉS  KIADÓK

Villannyal, padlástér kialakítással,
raktárhelyiségnek is!
A Jókai lakótelepen.

Érdeklődni: 06-30/224-8189

ÉRTESÍTJÜK A  LAKOSSÁGOT,
HOGY  AZ  ÚJ  FALUGAZDÁSZ

2011. január 19-től

VARGA CSABA
ELÉRHETŐSÉGE

70/436-5113
88/580-430 (hétfőn)

FÓRUM MINDEN CSÜTÖRTÖKÖN 
13.00 - 14 .00 KÖZÖTT

A POLGÁRMESTERI HIVATAL
TANÁCSTERMÉBEN

HAJMÁSKÉR, KOSSUTH U. 31

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


