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53 /2012. (V.30.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
elfogadja Hajmáskér község
közrendjéről és közbiztonságá-
ról készített 2011. évi tájékoz-
tatót.

54 / 2012. (V.30.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete a
fenntartói irányítása alá tartozó
közoktatási intézmény átszer-
vezésére vonatkozó javaslatot
megtárgyalta és a közoktatásról
szóló 1993. évi LXXIX. tv.
102.§(2) bekezdésben foglalt
felhatalmazások, valamint az
érdekelt szervezetek vélemé-
nye, illetve egyetértése alapján
a hajmáskéri Gábor Áron Álta-
lános Iskola és Óvoda átszerve-
zését az alábbiak szerint való-
sítja meg:

1.) 2012. július 1. napjától a
hajmáskéri Gábor Áron Általá-
nos Iskola többcélú, közös
igazgatású közoktatási intéz-
ményből kiválik a hajmáskéri
Rákóczi F. u. 13. sz. alatti
Óvoda intézményegység. 

2.) 2012. július 01- től a
közös fenntartású oktatási-
nevelési intézmény Gábor
Áron Általános Iskola intéz-
ményként működik tovább.

3.) 2012. július 01- től az
önkormányzat megalapítja a
hajmáskéri Lurkó Óvoda önál-
lóan működő intézményt.

4.) Az átszervezés során az
általános iskola és óvoda szá-
mára eddig biztosított álláshe-
lyek száma változatlan marad,
az óvodai dolgozók továbbfog-
lalkoztatása az önállóan műkö-
dő hajmáskéri Lurkó Óvodába
áthelyezéssel történik.

5.) A Gábor Áron Általános
Iskola Alapító Okiratának
módosító okirata, valamint a
Lurkó Óvoda Alapító Okirata
jelen határozat mellékletei sze-
rint kerülnek jóváhagyásra.

6.) A Gábor Áron Általános
Iskola és Óvoda fenntartására
vonatkozó intézményfenntartó-
társulási megállapodás módosí-
tó okirata és a Lurkó Óvoda
fenntartására vonatkozó intéz-
ményfenntartó társulási megál-
lapodás okirata jelen határozat
mellékletei alapján kerülnek
jóváhagyásra.

7.) 2012. július 1. napjától
2013. július 31. napjáig – hatá-
rozott időtartamra – vezetői
beosztásban, helyettesi megbí-
zással az óvoda intézményve-
zetői feladatok ellátására meg-
bízza Hornyák Ferencnét
Hajmáskér, Dózsa Gy.u. 15. sz.
alatti lakost.

55 / 2012. (V. 30.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzatának Képviselő-testü-
lete Ékes Tamás 8192
Hajmáskér, Tábori út 7. szám
alatti lakost 2012. július 1-
jétől 2017. augusztus 15-ig
terjedő időszakra a Hajmáskéri
Gábor Áron Általános Iskola
igazgatói feladatainak ellátásá-
val  m e g b í z z a, illetményét
a Kjt. alapján határozza meg.

A Képviselő-testület felkéri
a Polgármestert, hogy munkál-
tatói jogkörében eljárva a meg-
bízással kapcsolatban a szüksé-
ges intézkedéseket tegye meg
és kinevezési okmányát a hatá-
rozatnak megfelelő dátummal
írja alá, az érintettet 8 napon
belül írásban értesítse. 

56 / 2012. (V.30.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete az
Önkormányzat 2011. évi gyer-
mekjóléti és gyermekvédelmi
feladatainak ellátásáról szóló
beszámolót megtárgyalta és
elfogadja.

A Képviselő-testület felkéri
Kovács János körjegyzőt, hogy
az értékelést a Veszprém Me-
gyei Kormányhivatal Szociális
és Gyámhivatala részére küldje
meg.

57 / 2012. (V.30.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
elfogadja a közfoglalkoztatot-
tak által végzett munkáról
készített beszámolót.

8 / 2012. (VI.01.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
megalkotja az Önkormányzat
vagyonáról és vagyongazdál-
kodásáról szóló rendeletét.

58 / 2012. (V.30.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
Főczény Károlyné közös kép-
viselő önkormányzati területen
kialakítandó technikai, műsza-
ki akna kialakítására irányuló
kérelmét elnapolja.
A Képviselő-testület meghatal-
mazza Köbli Miklós polgár-
mestert további információk
(szolgáltató véleménye) be-
szerzésére, továbbá kéri, hogy
ezekről tájékoztassa a Kép-
viselő-testületet.
A Képviselő-testület ezek is-
meretében hozza meg dönté-
sét.

Önkormányzati határozatok



Június 23-án, szomba-
ton új kezdeményezés-
ként indult útjára a HAJ-
MÁSKÉRI KALAND-
TÚRA.

Ez egy játékos vetélkedő
volt gyalogosoknak, bicajo-
soknak, motorosoknak, és
autósoknak.

Kinek–kinek kedve és
lehetősége szerint.

Bár az utolsó hétig úgy
látszott, hogy pusztán a gya-
logos túrázók a bátrak, mert
ők jelentkeztek többen, de a
végére 14 csapat indult jár-
művel is. 

Részt vettek a túrán csalá-
dok, baráti társaságok és
volt, aki egyedül tekerte le a
40 km -t. 

Valójában senki sem tud-
hatta, hogy mi is lesz ez a
rendezvény, mit rejt a
kalandtúra magába.

A játékos csapatok menet-
leveleket kaptak melyen
szerepelt az úti cél és a köz-
ben megoldandó feladatok.
Az útközben állomásokat
kellett megtalálni, feladato-
kat kellett megoldani.

Állomások voltak 3
Hajmáskéren  – 1 - 1
Sólyban – Királyszentistvá-
non – Várpalotán és Öskün.
Minden állomáson legin-
kább tréfás vagy ügyességi
feladatokkal lehetett újabb

pontokat begyűjteni, melyek
a végén összeadva  helyezé-
seket hozták az induló csa-
patoknak.

Nagy volt az izgalom az
indulásnál és talán nagyobb
az eredményhirdetésnél.

Én úgy gondolom, még
sem a megnyert jutalomal-
bum és a néhány darab cso-
koládé motiválta az induló-
kat, hanem a kikapcsolódás
vágya egy jó és érdekes
programra, melyen részt

vehetett az egész család
vagy a barátok is.

Akik vették a ’bátorságot’
és belevágtak az ismeretlen-
be – a kalandtúrába-  bizony
mindenki nyert e napra: jó
kedvet – vidámságot, kis
izgalmat és a  végére jóleső
fáradtságot.
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A Művelődési Ház Hírei

K r e a t í v ,
kézimunkáz-
ni szerető
gyerekeknek
hasznos sza-
badidő eltöl-
tés lehetősé-
ge a nyári
szünetben.

Bár nem
túl nagy lét-
számmal / 7
– 9 fő/, de
annál lelke-
sebben készítik a szebbnél
szebb ékszereket, nyaklán-
cokat, karkötőket, fülbeva-
lókat, mobildíszeket.

Kéri Jutka nénitől pedig a
most az  újra nagyon divatos
kalocsai hímzés alapjait
sajátíthatják el és már
készülnek a kis terítők. 

Tudom, hogy az alkotás
vágya minden gyermekben

ott lapul, csak felszínre kell
hozni.

Nem kell ahhoz művész-
nek lenni, hogy egyedi ,szép
és ízléses  dolgokat tudjunk
alkotni ,csak az öröm kell,
mellyel ezeket elkészítjük.

2012. július 4.

Kelemen Mária Zita
Művelődési Ház vezetője

Július  2- 4 - 6 - 9 - 11-én 
Nyári bütykölde  gyerekeknek
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2012. aug. 03. Péntek

18. 00 Falunapi megnyitó /Gábor Áron Általános 
Iskola aulája/
Köszöntőt mond: Dr. Navracsics Tibor 

miniszterelnök-helyettes 

18.15 Csincsi Arnold festő kiállításának megnyitója 

18.30 Zalatnay Cini énekes műsora 

19.30 Dávid Roland musical összeállítás

20.15 Carmen táncegyüttes műsora

20.30 Roy és Ádám

21.30 Balázs Fecó műsora

22.30 Retro disco

2011. aug. 04. Szombat 

10 Ügyességi versenyek gyerekeknek 
Foci 
Ki mit főz? főzőcske 

14.00 Népi játszóház gyerekeknek és felnőtteknek 

17.15 Vadgesztenye Nyugdíjas Népdalkör- népdal-
csokor és katonadalok 
Vadgalamb Néptánccsoport műsora

17.45  Amatőr Komédiás Társulat előadása 

18.00 Csőgör Gábor táncdalénekes 70- 80 –as évek 
slágerei

18.30 GOLDING Táncegyüttes  latin és modern 
táncok  

19.00 Baby Gabi – Ferry műsora 

19. 50 Carmen táncegyüttes műsora

20. 00 Fenyő Miklós műsora

21. 00. Koós János műsora

22. 00 Tűzijáték 

22. 15. Happy Gang együttes 

23. 00 Utcabál 

A Programokra a belépés ingyenes!
Helyszín: a volt katonai tábor szabadtéri színpadja

Rossz idő esetén a 600 m2-es sörsátorban

19. HAJMÁSKÉRI  FALUNAPOK  2012

15 éve működik a Közös Jövőnkért Alapítvány. Ez alka-
lomból Születés napi nyári alkotóműhely és játszóház
várja az érdeklődő gyerekeket és fiatalokat az Alapítványi
Kuckóban, 2012. június 16-20-ig, naponta 9-13 óráig. 

A képzőművészeti alkotó munka mellett szerepet kapnak
a játékos, kreativitást fejlesztő feladatok és hagyományos
kézműves technikák is.

Szeretettel várjuk az érdeklődőket.
Miklós Judit

Szépkorú jubileumi köszöntése
Dr. Koczab  Gézáné, Margit néni  2012. május 14-én

töltötte be 90. évét
Köbli Miklós polgármester és Kovács János körjegyző

köszöntötte Margit nénit és adta át Orbán Viktor minisz-
terelnök úr jókívánságait, valamint az emlékplakettet.
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BALLAGÓK  2012-BEN

8.b osztály
Balassa Ferenc, Csere Gábor Krisztián, Füstös Boldizsár, Csomai Cintia, Csomai Szabina Ilona,

Domoszlai Patrik, Horváth József, Jelinkó Dániel, Kovács Máté, Langer József, 
Németh Gyula László, Szentpéteri Péter

of: Horváth Tünde

8.a osztály
Bordács Veronika, Czigler Dávid, Csácsi Márk, Csizmazia Norbert Gergő, Egei Dalma, Ékes Tamás,

Horváth Zsófia Eszter, Kiss Réka, Kosárszki Dániel, Lujber Dominik, Osvald Gina, Őze Zoltán, Terjéki
Balázs, Paradicsom Kristóf, Vaczola Attila, Vajda Bálint Zsolt, Véninger Viktória Katalin, Zsiga Erik

of: Szabóné Horváth Mária

Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának időszakos kiadványa
Felelős szerkesztő:  Köbli Miklós polgármester Felelős kiadó: Hajmáskéri Önkormányzat  Megjelenik: 1.250 pld.-ban  Nyomda: PRESSCOMP 2000 Kft. Veszprém


