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13 / 2013. (II.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az
Önkormányzat 2012. évi
belső ellenőrzéséről készült
éves összefoglaló jelentést.

14 / 2013. (II.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az
Önkormányzat 2013-2017.
évi stratégiai ellenőrzési ter-
vét.

3 / 2013. (II.28.) rendelet
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és módosítja a
település szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos köz-
szolgáltatásról szóló 9/2012.
(VI.29.) önkormányzati ren-
deletét.

4 / 2013. (II.28.) rendelet
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és módosítja az
Önkormányzat Szervezeti és
Működési Szabályzatáról
szóló 11/1999. (VI.08.)
önkormányzati rendeletét.

15 / 2013. (II.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta az
Önkormányzat közép- és
hosszú távú vagyongazdálko-
dási tervét.

16 / 2013. (II.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
tudomásul veszi dr. Ipsits

Csaba r. alezredes Veszprémi
Rendőrkapitányság kapitány-
ságvezetői munkakörébe tör-
ténő kinevezését.
A Képviselő-testület felkéri
Köbli Miklós polgármestert,
hogy döntésről szóló határo-
zatot küldje meg a Veszprém
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság Humánigazgatási
Szolgálatához.

17 / 2013. (II.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
jóváhagyja, hogy az Önkor-
mányzat költségvetéséből
(iskolai oktatás szakfeladat-
ból) finanszírozza a Gábor
Áron Általános Iskola rend-
szergazda megbízási díját
2013. június 30-áig.

2013. szeptember 1-jétől a
Gábor Áron Általános Iskola
rendszergazdája besegít az
Önkormányzat informatikai
rendszerének karbantartására
a KLIK jóváhagyásával.

18 / 2013. (II.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
a Traverz 50 Mérnökiroda
Kft. által elkészített hajmás-
kéri sportpálya (8192
Hajmáskér 616/85 hrsz)
sportpálya öltöző épületének
a „B” változatát kívánja elké-
szítetni.
A Képviselő-testület kéri az
alábbiak szerint készítse el a
tervező a terveket: a két öltö-
ző ajtaja falra nyíló, az épület
nyeregtetős legyen.

Önkormányzati határozatok

MEGHÍVÓ
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

2013. április 10-én (szerdán) 17 órai kezdettel
Hajmáskéren a Művelődési Ház

nagytermében

KÖZMEGHALLGATÁST
tartunk,

Cím: 8192 Hajmáskér, Kossuth L. utca 20.

A közmeghallgatás napirendje:

Tájékoztató az önkormányzatot érintő aktuális
feladatokról

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Hajmáskér Község Önkormányzat
képviselő-testülete
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A hazai és nemzetközi biztosítási szektor meghatározó
szereplőjeként jól ismert innovatív, 

vonzó a közösségek erejére építő Holland vállalat 

ÜGYFÉLKAPCSOLATI SPECIALISTÁT keres 

elsősorban Hajmáskér és környékbeli ügyfelei számára.

Feladatok
• meglévő és új ügyfelek teljes körű pénzügyi életpá-

lya tervének elkészítése
• pénzügyi megoldások előkészítése, kidolgozása
• meglévő szerződések fenntartása, megújítása
• aktív közreműködés a termékek értékesítésében
• rendszeres kapcsolattartás partnerekkel

Szakmai elvárások:

• érettségi - főiskolai/egyetemi diploma előny
• felhasználó szintű számítógépes ismeret
• kiváló kommunikációs készség
• pozitív gondolkodás, vállalkozói szemlélet
• üzleti megjelenés
• önálló közlekedés – személygépkocsi előny

Amit kínálunk: 
• egyedülálló, magas szintű pályára állítási program
• 6 hónapos kezdőtámogatás (alap+jutalék)
• folyamatos szakmai képzések, tréningek
• versenyképes jövedelem, hosszú távú tervezhetőség
• karrierlehetőség
• stabil informatikai és értékesítés támogatói háttér
• dinamikus, segítőkész csapat

Amennyiben hirdetésünk felkeltette érdeklődését, kérjük, hogy
fényképes szakmai önéletrajzát jutassa el mielőbb az alábbi
e-mail címre!

Jelentkezés e-mail címen: giczi.andrea2@ing.hu

ÓVODAI BEÍRATÁS
Tisztelt Szülők!

Értesítem Önöket, hogy az óvodai beiratkozás a 2013-2014-es
nevelési évre

2013  április 8-án  hétfőn 8-16 óráig
2013  április 9-én  kedden  8-16 óráig lesz.

A beiratkozás helyszíne: Lurkó Óvoda
Hajmáskér, Rákóczi F. u. 13

Kérem, hogy az óvodai beíratásra az alábbi iratokat hozza
magával:

- szülő személyi igazolványa,
- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek TAJ kártyája
- a gyermek lakcímkártyája.

Az óvodai beíratásra várjuk azokat a gyermekeket, akik 2010.
szeptember 30 előtt születtek és még nem járnak óvodába. A
2010. október 1. után született gyermekeket előjegyzésbe
veszem.

Tájékoztatom a Kedves Szülőket, hogy abban az évben, mely-
ben az ötödik életévét betölti a gyermek, a nevelési év kezdő
napjától kötelező óvodába járni.

Kérem, az óvodai beíratásra gyermekével együtt érkezzen!

Hajmáskér, 2013 03 25    

Hornyák Ferencné
óvodavezető

Segítség a bajbajutottaknak
A 2013. március 14 –

17 időszak vonatkozásá-
ban beköszöntött rendkí-
vüli hó helyzet során a
Hajmáskéri körzeti meg-
bízottak Cseke Ferenc r.
ftőrm., Hámori György
r.ftőrm., továbbá Csaba
Ákos r. ftőrm. Szent-
királyszabadja település
körzeti megbízottjai saját
testi épségüket nem
kímélve, több napon át
tartó folyamatos szolgá-
latellátásuk során, a
Hajmáskér – Gyulafirátót
települések között lévő

útszakaszon ragadt
állampolgárok kimenekí-
tése érdekében rendkívü-
li helytállásról tettek
tanúbizonyságot.

Mentési munkálataik
során 15 személygépjár-
művet, 7 db buszt és kb.
200 főt menekítettek ki a
hó fogságából. A körzeti
megbízottak eredményes
munkáját nagyban előse-
gítette a hajmáskéri és
gyulafirátóti polgárőr
egyesületek tagjainak
áldozatos önfeláldozó
munkája is.

INGYENES  JOGI
TANÁCSADÁS

Hajmáskéren, a Polgármesteri Hivatal 
tanácstermében

Dr. Kovács Gergely 
ügyvéd

polgári jog, ingatlanjog, kártérítési jog, társasági jog
(cégjog), családjog (házassági vagyonjog), öröklési

jog, büntetőjog

ideje:

2013. április 25. (csütörtök)

16:00 – 17:00 óráig

RENDŐRSÉGI HÍREK
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A Művelődési Ház 
április havi programjai 

Április 
13. 17 óra Verses –zenés est

A Magyar Költészet Napja tiszteletére.

30. 17 óra Táncgála 
A Tánc Világnapja alkalmából.

Szeretettel várunk mindenkit !
A rendezvények ingyenesek.

Kelemen Mária Zita
Művelődési Ház vezető

Az idén is úgy döntöt-
tünk, hogy benevezünk az
Apáczai Kiadó komplex
tanulmányi versenyére a
Kutyakölykök csapatával,
melynek tagjai: Holics
Viktória, Kots Veronika
és Báder Vivien 4. osztá-
lyos tanulók. 

A döntőbe jutáshoz 3
fordulós nehéz feladatsort
kellett megoldanunk,
mely matematika, olva-
sás, környezetismeret,
nyelvtan, ének és rajz tan-
tárgyakból állt össze.

Március közepén jött a
levél, hogy 900 csapatból
bejutottunk a legjobb 40
közé a budapesti döntőbe.
Nagy örömmel fogadtuk
a hírt. Igaz, rövid idő
maradt a felkészülésre, de
annál nagyobb volt a lel-
kesedés. Felkészítő taná-
runk, Németh Csilla taní-
tó néni irányításával neki-
láttunk a munkának. 

A döntő napján, márci-
us 22-én vonatra száll-
tunk és elindultunk
Budapestre. A verseny 10
órakor kezdődött. A fel-

adatsor megoldására 1
órát kaptunk. A kérdések
szerencsére nem voltak
túl nehezek, és mi jól
össze tudtunk dolgozni.
Mikor végeztünk, bead-
tuk a papírokat, és nagy
izgalommal vártuk az
eredményhirdetést. 

Először minden csapat
emléklapot vehetett át,
aztán kihirdették a ver-
seny első 10 helyezettjét.

Nagy volt az öröm,
mikor VI.-ként a mi csa-
patunk nevét hallottuk.
Oklevelet, könyvcsoma-
got, Csilla nénitől pedig
egy kis meglepetést kap-
tunk az eredményes mun-
káért.

Hazaérve mindenkinek
boldogan meséltük el, mi
történt. Otthon és az isko-
lában is büszkék voltak
ránk. Az igazgató bácsi
igazgatói dicséretben
részesített bennünket.

Reméljük máskor is
lesz lehetőségünk hason-

ló megmérettetésre:

Viki, Vera, Vivi

A HSE mérkőzéseinek időpontjai

03.31. vasárnap 14:00  HSE - Litér SE

04.07. vasárnap 16:00  Bakonybél SE - HSE

04.14. vasárnap 16:00  HSE - Eplény SE

04.21. vasárnap 16:00  Hárskút SE -  HSE

04.28. vasárnap 16:00  HSE - Balatonszőlős SE

05.05. vasárnap 16:00  HSE - Jásd

05.12. vasárnap 16:30  Várpalotai SK - HSE

05.19. vasárnap 16:30  HSE - Bakonynána SK

05.25. Szombat 16:30  Nagyvázsony Sk - HSE

06.02. vasárnap 17:00  HSE - Tihany

06.09. vasárnap 17:00  Olaszfalu - HSE

2013. 04. 24. 17:00 : MAGYAR KUPA 
MÉRKŐZÉS HAJMÁSKÉREN !!

Tisztelt Sportbarátok!
Támogatói bérletet lehet vásárolni 6000 Ft-ért, ez az
összeg tartalmazza; 5 idegenbeli mérkőzésre az uta-
zást és a 6 hazai mérkőzés megtekintését.

Érdeklődni lehet: 
Kocsis Gergő: 06-20-296/1256
Fülöp Csaba:   06-20-254/5219
Zergi Balázs:   06-20-427/3932

Köszönettel: 

Fülöp Csaba 

ORSZÁGOS VI.-AK 
LETTÜNK!



4

FELHÍVÁS
az általános iskolákba történő beíratásra

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

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre tör-
ténő általános iskolai beíratásokra az alábbi időpontokban kerül

sor:

2013. április 8. - 9. (hétfő, kedd) 
8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiá-
nyában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott
iskola első évfolyamára beíratni.a

Az első évfolyamra történő beíratáskor a gyermek személya-
zonosítására alkalmas,

a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet
igazoló hatósági igazolványt 

és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító
igazolást kell bemutatni.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás
esetén fenntartó hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.

Veszprémi Tankerület

2013.
Veszprémi Tankerület

Állami fenntartású Iskolák:
Gábor Áron Általános Iskola  8192 Hajmáskér, Iskola u. 1.
Petőfi Sándor Általános Iskola 8248 Nemesvámos, Kossuth u. 22.
Lőrincze Lajos Általános Iskola   8444 Szentgál,Hársfa u. 14.
Kinizsi Pál Általános Iskola és AMI 8291 Nagyvázsony, Iskola u. 1.
Herendi Általános Iskola és AMI 8440 Herend, Iskola u. 8.
Gyulaffy L. Általános Iskola       8412 Gyulafirátót, Vízi u. 24.
Kossuth Lajos Általános Iskola    8200 Veszprém, Budapest u. 11.
Cholnoky Jenő Általános Iskola   8200 Veszprém, Cholnoky u. 21.
Báthory István Általános Iskola   8200 Veszprém Halle u. 10.
Deák Ferenc Általános Iskola     8200 Veszprém, Aradi vértanúk u.
2.
Dózsa György Általános Iskola   8200 Veszprém, Szent István u. 56.
Hriszto Botev Általános Iskola   8200 Veszprém, Botev u. 2.
Simonyi Zs. Ének-Zenei és Testnevelési Általános Iskola    

8200 Veszprém, Victor H. u.28. 
Rózsa Úti Általános Iskola        8200 Veszprém, Rózsa u. 43/2.

Nem állami fenntartású iskolák: 
Padányi Katolikus Gyakorlóiskola 8200 Veszprém, Szeglethy u. 6.
Szilágyi Erzsébet Keresztény Általános Iskola és AMI         

8200 Veszprém, Iskola u. 6.
Fehérlófia Waldorf Általános Iskola és Gimnázium             

8243 Nemesvámos, Kossuth u. 24.

Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények:
Bárczi G. Általános Iskola, Speciális Szakiskola EGYMI     

8200 Veszprém, Batthány u. 12.

Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, 
Kollégium és EGYMI     8200 Veszprém, Tüzér u. 44.

ISKOLAI BEÍRATÁS Hajmáskér

Értesítem a kedves szülőket, hogy az első osztályosok beíratá-
si időpontjai a 2013/2014. nevelési évre, tanévre a következők: 

Az iskolai beíratás időpontja:

2013. április 8.(hétfő) 8oo – 18oo

2013. április 9.(kedd) 8oo – 18oo

Az iskolai beíratás helyszíne:
Gábor Áron Általános Iskola 
Hajmáskér, Iskola út 1.

Az iskolai beíratásra kérem az alábbiakat, hozza magával:
- a szülő személyi igazolványát, lakcímkártyáját
- óvodai szakvéleményt,
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek TAJ kártyáját, lakcímkártyáját (másolat)
- diákigazolvány igényléséhez okmányirodától NEK tanu-

ló fénykép azonosító lapját, 1500 Ft-ot.

Az első évfolyamos diákjainknak az alábbi lehetőségeket
kínáljuk:

- szótagoló-elemző olvasás, hagyományos írás-tanítás
- számítástechnikai oktatás 1. osztálytól korszerű számítástech-

nikai tantermünkben
- angol-német nyelv már 1. osztálytól ismerkedhetnek a tanu-

lók játékosan
- 4. osztálytól angol- német csoportbontásban idegen nyelvta-

nulás
- mindennapos testedzés lehetősége, szükség szerint gyógytest-

nevelés
- tanulási nehézséggel küzdő gyermekek felzárkóztatása
- érdeklődési köröknek megfelelő szakkörök
- zeneiskolai oktatás (furulya, zongora, hegedű)
- művészeti oktatás (néptánc, kézművesség, bőrművesség,

színjátszás)

Nyilatkoznia kell, hogy gyermeke számára kívánnak-e tan-
könyvtámogatást, étkezési kedvezményt igénybe venni. 

 (Ezt a beirtásnál igazolni kell!)
További lehetőség a hit- és erkölcstan tantárgy választása.

Erről a beiratkozásnál írásban nyilatkozni kell.

Ékes Tamás
igazgató


