A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA

2013. május 1.

XIV. ÉVFOLYAM

Önkormányzati határozatok
19 / 2013. (IV.10.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta a
házi segítségnyújtás, idősek
nappali ellátása, étkeztetés
ellátására kiírt fejlesztési célú
pályázatot.
Felelős: Köbli Miklós polgármester Határidő: azonnal

TARTALOM
Önkormányzati
határozatok
1. o.
A talajterhelési
díjról
2. o.
Rendkívüli
időjárás
2. o.
Lomtalanítás
3. o.
Lurkó Óvoda
hírei
3. o.
A lakosság
figyelmébe
4. o.
Hirdetések
4. o.

20 / 2013. (IV.10.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Közbeszerzésekről szóló
2011. évi CVIII. tv. (Kbt.) 6.§
(1)b), 33.§ (1) A, valamint az
Önkormányzat Közbeszerzési
szabályzata alapján Hajmáskér
Község Önkormányzatának
2013. évi Közbeszerzési tervét
az alábbiak szerint fogadja el:
Hajmáskér Község
Önkormányzata
2013. évi Közbeszerzési terve
Intézmény/ költségvetési szerv
megnevezése:
Hajmáskér Község Önkormányzata
Cím: 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.
Érintett költségvetési év:
2013. március 18.
A tervezett közbeszerzés tárgya, mennyisége:
1.) A tervezett közbeszerzés
tárgya: A hajmáskéri „Boltíves” épület Hajmáskér 616/
168 hrsz) Helytörténeti és tábortörténeti múzeum
Típusa: építési beruházás
Mennyisége: 180 m2
2.) A közbeszerzés várható
időpontjai:
A hirdetmény feladásának
ideje: tekintettel a pályázati

lehetőségekre, a „Boltíves”
épület (Hajmáskér 616/168
hrsz) helytörténeti és tábortörténeti múzeum megépítése tárgyú pályázaton esetlegesen
elnyert forrásra vonatkozó
határozat kézhezvételétől számított 1 hónapon belül.
Teljesítés ideje: a fenti tárgyú
közbeszerzést lezáró szerződéskötéstől számított 3 hónapon
belül.
3.) A közbeszerzés előzetesen
becsült értéke:
nettó
50.000.000,-Ft
(bruttó 63.500.000,-Ft)
4.) Alkalmazandó közbeszerzési eljárás típusa:
Értékhatár szerint:
nemzeti értékhatárt elérő
Eljárás típusa szerint:
általános egyszerű eljárás
5.) A közbeszerzés fedezetéül
szolgáló pénzeszközök eredete
(költségvetési normatíva, egyéb
támogatás, saját bevétel,
egyéb):
Saját forrás:
16.500.000,-Ft mérték: 26 %
Pályázaton nyert forrás:
47.000.000,-Ft mérték: 74 %
6.) A tervezett közbeszerzésért
felelős személyek:
Köbli Miklós polgármester
Kovács János György jegyző
7.)Hivatalos közbeszerzési tanácsadó igénybevétele:
igen / nem
8.) Egyéb, a közbeszerzéssel
kapcsolatos információ:
Amennyiben az önkormányzat
sikeresen pályázik, akkor a
közbeszerzési eljárást követően
azt megvalósítja. A szükséges

tervrajzok, jogerős építési
engedély az önkormányzat rendelkezésére áll.
Felelős: Köbli Miklós polgármester, Kovács János György
jegyző
Határidő: folyamatos
21 / 2013. (IV.10.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
2013. évi lomtalanítást az
alábbiak szerint határozza
meg.
A Képviselő-testület a lomok
gyűjtőhelyének egy bekerített
részt, a 8192 Hajmáskér 616/
34 hrsz önkormányzati ingatlant jelöli ki a temető mellett.
A lomokat 2013. május 20-án
és 21-én a kijelölt gyűjtőhelyre
kell a lakosoknak szállítani, az
elmúlt évektől eltérően a település tisztasága érdekében nem
a lakóház előtti közterületekre.
Az idős, egyedülálló személyeknek a háztartási lomokat az
önkormányzat időpont egyeztetéssel elszállítja.
A Képviselő-testület felkéri
Köbli Miklós polgármestert a
lomtalanítás lebonyolítására.
Határidő: 2013. május 22.
Felelős: Köbli Miklós polgármester
22 / 2013. (IV.10.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete az
alábbi tervezett önkormányzati
beruházásokat tartja a legfontosabbaknak:
1. új 5 csoportos óvoda építése
2. tornaterem-konyhaétkezde
kialakítása, építése.
Az alábbi felsorolás magát a
prioritást is jelenti.
Határidő: folyamatos
Felelős: Köbli Miklós polgármester

Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2013. (IV.11.) önkormányzati rendelete a talajterhelési díjról
Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezetterhelési
díjról szóló 2003. évi
LXXXIX. törvény 21/A. § (2)
bekezdésében és a 26. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. A rendelet hatálya
1. § A rendelet hatálya
kiterjed Hajmáskér község
közigazgatási területén a környezetterhelési díjról szóló
2003. évi LXXXIX. törvény
(a továbbiakban: Ktd.) 11. §
(1) bekezdésében meghatározott kibocsátókra a Ktd. 11. §
(2) bekezdésében foglalt
kivétellel.
2. A talajterhelési díj mértéke
2. § (1) A helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó talajterhelési díj (a
továbbiakban: talajterhelési
díj) mértékét a Ktd. 12. § (1)
bekezdése határozza meg.
(2) A talajterhelési díj alapját csökkenteni kell a Ktd. 14.
§-a szerinti mennyiséggel.
II. Fejezet
A talajterhelési díjra
vonatkozó különös rendelkezések
3. A talajterhelési díj
megállapítása, bevallása,
befizetése
3. § (1) A talajterhelési díjat
a kibocsátónak kell megállapítania, bevallania és önadózás keretében megfizetnie a
(2) bekezdésben megjelölt
számlára a tárgyévet követő
év március 31-éig.
(2) A talajterhelési díjat a
Hajmáskér Község Önkormányzata
1174800715428756-03920000 számú
talajterhelési díj beszedési
számlája javára kell teljesíteni.
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4. A talajterhelési díjjal
kapcsolatos adatszolgáltatási kötelezettség
4. § (1) Az illetékes szolgáltató (Bakonykarszt Víz- és
Csatornamű Zrt.) a tárgyévet
követő év február 28. napjáig
adatszolgáltatást teljesít a
jegyző részére a kibocsátók
tárgyévi vízfogyasztásáról
korrigálva a külön jogszabály
szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz
mennyiségével és az ivóvízvezeték
meghibásodása
következtében elszivárgott
vízmennyiséggel.
(2) Az illetékes szolgáltató
a tárgyévben a közcsatornára
rákötők köréről, valamint a
kibocsátók körében történt
változásról a tárgyév július
30-ig, valamint a tárgyévet
követő év február 28-ig adatot szolgáltat a jegyző részére.
(3) Az adatszolgáltatás a
kibocsátók azonosításához
szükséges adatokra, valamint
a Ktd. 12. § (2) bekezdésében
meghatározottakra terjed ki.
(4) A jegyző a talajterhelési
díj megállapításával összefüggő személyes adatokat a
kibocsátó azonosítására, a
bevallások
ellenőrzésére
használhatja fel.
(5) A talajterhelési díj fizetésére kötelezett kibocsátókról, valamint a talajterhelési
díj fizetésére vonatkozó díjkedvezményben részesülő
személyekről a jegyző nyilvántartást vezet.
III. Fejezet
Kedvezmények
5.§ Hajmáskér Község
Önkormányzata Képviselőtestülete a lakossági és nem
lakossági kibocsátók részére
88 %- os talajdíjterhelési díjkedvezményt határoz meg a
2012. évi és 2013. évi vízfogyasztás után, melyet a mindenkori helyi szennyvízdíj
figyelembe vételével állapít
meg. Ennek során a kedvezményes talajterhelési díj mértéke a területérzékenységi

szorzó figyelembevételével
430,- Ft/m3.
IV. Fejezet
Záró rendelkezések
6. § (1) E rendelet a kihirdetését követő napon lép
hatályba.
(2) E rendelet rendelkezéseit a 2013-ban megállapított,
bevallott és megfizetett talajterhelési díjakra is alkalmazni
kell.
(3) Hatályát veszti Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a

talajterhelési díjjal kapcsolatos helyi szabályok megállapításáról szóló 3/2005. (III.
30.) rendelete.
(4) E rendelet a kihirdetését
követő napon lép hatályba, de
rendelkezéseit 2012. 02. 01től kell alkalmazni.
Hajmáskér, 2013. április 10.
Köbli Miklós s. k.
polgármester
Kovács János György s. k.
jegyző

Legfrissebb sikereink
Tanulóink az utóbbi hetekben újabb szép eredményekkel öregbítették Hajmáskér, a Gábor Áron Általános Iskola hírnevét.
Legjobbjaink – Báder Vivien, Holics Viktória, Vonyó András
(4. osztály), Kálmán Kristóf, Kovács Janka (5. osztály), Bársony
Dominik, Halász Dóra (6. osztály) és Ékes Ágota (8.a osztály)
bejutottak az egyik legrangosabb országos anyanyelvi verseny, a
nyelvÉSZ megyei döntőjébe. Mindannyian tisztesen helytálltak.
Halász Dóra az iskolai fordulóban elért eredménye alapján a
Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási verseny megyei
döntőjében képviselte iskolánkat.
Immár hagyományosan részt vettünk a márkói regionális versmondó versenyen, ahol kiemelkedően szerepeltek szavalóink. Az
5-6. osztályosok kategóriájában Kovács Janka 2., Halász Dóra 3.
helyezést, a 7-8. osztályosok mezőnyében Lauer Kitti 2., Bózsvár
Dzsenifer pedig 1. helyezést ért el. A helyezetteken kívül emlékezetes versmondással méltóképpen képviselte Hajmáskért Kálmán
Kristóf, Bársony Dominik, Vonyó Viktória és Csincsi Kitti is.
Negyedik osztályosaink kistérségi anyanyelvi versenyen bizonyíthattak. A Várpalotán szervezett megmérettetésen Báder
Vivien 6., Kots Veronika 3. helyezést ért el, míg szövegértésben
Noszlopy Tamara 4., Szerencse Krisztina pedig 8. legjobbnak
bizonyult.
Egész éves teljesítménye alapján Kovács Janka és Ékes Ágota
meghívást kapott a Bendegúz levelezős verseny országos döntőjébe.
Áprilisban minden tanulónk számára kínáltunk versenyzési
lehetőséget. Ilyen volt a költészet napja alkalmából meghirdetett
„Nyitnikék” versmondó verseny. Elismerésre méltó, hogy tanítványainknak közel fele (!) vállalta a verstanulást. A jó hangulatú
délután legjobbjai a Művelődési Házban szélesebb közönség előtt
is megmutathatták magukat és tehetségüket.
Hagyományainkhoz híven április 22-én egy egész délelőttöt
kitöltő vetélkedő keretében emlékeztünk meg a Föld napjáról. Az
idén is a nyolcadikosok tervezték, szervezték és bonyolították le
az akadályversenyt egy nagyszabású projektmunka keretében.
A sikerekben részes diákoknak és felkészítő tanároknak gratulálunk. Köszönjük a gyerekek mögött álló szülők, nagyszülők
támogatását.
Szabóné Horváth Mária
tanárnő

RENDKÍVÜLI IDŐJÁRÁS

Lurkó Óvoda Hírei

A 2013. év márciusi rendkívüli időjárása Hajmáskért sem
kímélte.
A rendkívüli hóhelyzet településünkön is fennakadásokat
okozott a közlekedésben és az áramellátásban.
A folyamatos hótolásnak köszönhetően a belterületi utak – ha
nehezen is, – de járhatóak maradtak; viszont a település megközelítése és elhagyása a főutakról egy napig lehetetlen volt.a
A településen rekedt átutazókat az Önkormányzat a
Művelődési Házban helyezte el, ahol részükre meleg teát és
szendvicset biztosítottunk.
A nagy mennyiségű hó sajnos esővel párosulva olvadt el, ami
újabb problémát jelentett.
Az elmúlt évek árkok és átereszek felújításainak köszönhetően most lakóházak nem kerültek víz alá. A rendkívüli csapadékos időjárásnak köszönhetően viszont a talajvíz az egész településen problémát okozott, elöntött a pincéket, aknákat.
Esős időszakban a szennyvízcsatorna egyébként is rendszeresen túlterhelt, melynek következtében a szennyvíz elönti a
mélyebben fekvő területek ingatlanjait. A szennyvizet
Hajmáskérről szivattyú anyomja a veszprémi szennyvíztelepre. A szivattyú és a vezeték rendszer nem bírja el azt a többszörös túlterhelést amit egyes lakosok okoznak azzal,hogy szabálytalanul vezetnek vizet a csatornába.
Az üzemeltető Bakony Karszt Zrt. szakemberei megvizsgálták a településen a csatornarendszert és megállapították hogy
Hajmáskéren nagyon sok ház ereszcsatornája a szennyvíz csatornába van bekötve és a pincék talajvízét is sokan a csatornába
szivattyúzzák.
Az Önkormányzat két karbantartója, Jósvai István és Gáspár
Tibor a rendkívüli hóhelyzet és a csatorna-túlterhelés miatt
napokig, még a húsvéti ünnepek alatt is 24 órában azon dolgozott hogy a probléma megoldódjon. Munkájukat ezúton is
köszönöm a lakosság nevében.
Köbli Miklós
polgármester

Tisztelt Szülők!
Tájékoztatom Önöket, hogy Hajmás-kérSóly Községek Képviselő-testületének
határozata és a Lurkó Óvoda nevelőtestületének döntése alapján az óvodánk
Házirendje több pontban is módosul.
Jelentős változások:
Óvoda nyitva tartása 5.30-17 óráig
A következő nevelési évtől (2013. szeptember 1.) óvodánk 5.30-tól várja a gyermekeket, az egész napos óvodai
ellátás 17 óráig tart. A nyitva tartás meghosszabbításával
lehetőséget biztosítunk a korán reggel utazó, dolgozni
induló szülőknek, hogy még munkakezdés előtt el tudják
hozni gyermeküket az óvodába, és délután a 4 óráig dolgozók is visszaérjenek Hajmáskérre gyermekükért. A
nyitva tartás megváltoztatásával szeretnénk segíteni a
családoknak, hogy ne kelljen gyermeküket a zsúfolt
tömegközlekedési eszközökön utaztatni.
Nyári zárás 2013. augusztus 5-17-ig
Az óvoda zárás előtti utolsó munkanapja 2013. augusztus
02. péntek. Nyitás 2013. augusztus 21-én szerdán. Ezen
idő alatt az óvodában karbantartási- nagytakarítási munkálatokat végeznek.
Egész napos óvodai ellátás biztosítása
Szülők döntése alapján a mai naptól kérhetik gyermekük
egész napos óvodai elhelyezését. Kérem a szülőket, hogy
a 2x étkező és ez idáig „fél napos” gyermekek óvodában
történő altatását a csoport óvónőjével, időpont egyeztetéssel és uzsonna megrendelésével szíveskedjenek megbeszélni. Az óvodában alvó gyermek ágyneműjéről a szülőnek kell gondoskodnia.
Óvodai pótbeíratás:
2013 május 3-án pénteken 8-16 óráig
Kérem a beíratáshoz a következő iratokat hozza magával:
– szülő személyi igazolványa
– gyermek születési anyakönyvi kivonata
– gyermek TAJ kártyája
– gyermek lakcímkártyája.
Az óvoda címe, elérhetősége, beiratkozás helyszíne:
Lurkó Óvoda 8192 Hajmáskér, Rákóczi F. u. 13.
88/460-124 06 30/758-81-25 óvoda@gaboraroniskola.hu
Az óvoda alkalmazotti közössége szeretettel várja az óvodás
és leendő óvodás gyermekeket!
Hajmáskér, 2013 április 25.
Tisztelettel:
Hornyák Ferencné
óvodavezető

RENDŐRSÉGI HÍREK

Hurrá, nyaralunk!
Örömmel adjuk hírül, hogy iskolánk nyert az Erzsébet
Tábor: „Igazolt hiányzás” elnevezésű pályázatán. 40 gyerek
indul augusztus 19 és 24 között 6 nap nyaralásra
Fonyódligetre. Nagyon köszönjük Kardos Alexandra és Deák
Heléna önzetlen segítségét. Köszönjük az Önkormányzatnak
az anyagi támogatást.
Forintosné Barabás Marianna

Hajmáskér belterületén 2013. április 13-án szombat éjszaka
vontak ellenőrzés alá a körzeti megbízottak – Komlós
Norbert r. ftörm és Kaszás György r. törm. - egy személygépkocsival közlekedő helyi lakost. P. J. 21 éves hajmáskéri férfiról kiderült, hogy úgy vett részt a forgalomban,
hogy a járművezetéstől korábban jogerősen eltiltották. A
vele szemben alkalmazott alkoholszondás ellenőrzés pozitív eredményű volt, ezért Őt a körzeti megbízottak a
Veszprémi Rendőrkapitányságra előállították, ahol szabálysértési őrizetbe vették az elkövetett szabálysértések
miatt.
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LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk Hajmáskér lakosságát, hogy a Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt. és Hajmáskér Község Önkormányzata lomtalanítást szervez a következők szerint:
A lomok lerakási hely – az elmúlt évektől
eltérően – NEM a lakóház előtti közterület, hanem
Hajmáskér temető melletti bekerített terület
Átvétel időpontja: 2013. május 21. (kedd)
8:00-18:00 óráig
2013. május 22. (szerda)
8:00-18:00 óráig
*A fenti időponton kívül nem szállítható be lom a kijelölt
gyűjtőhelyre,
*Lomot az önkormányzat csak belterületi házas ingatlantulajdonosoktól fogad be.
*Lomtalanítás során a gyűjtőedényben el nem helyezhető,
nagyobb méretű hulladékok (háztartási berendezési tárgyak, eszközök) rakhatók le.
*Ép állapotú elektronikai hulladékok (elektromos berendezések) is beszállíthatók.
Lomtalanítás során nem beszállítható hulladékok:
- Építési törmelék,
- Veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer,
olaj),
- Kerti hulladék, zöldhulladék, nyesedék,
- Fénycsövek
- Teherautó gumiabroncs
- Naponta képződő háztartási hulladék:
(papír, könyv, flakon, ruhanemű)
A korábbi évek gyakorlatától eltérően a lomtalanításra
kijelölt gyűjtőhelyen kívül, különösen közterületen és
külterületen hulladékot elhelyezni szigorúan tilos!
/2012. évi II. törvény 196. § (2)/
A lomtalanítás ideje alatt fokozott rendőri és polgárőri
ellenőrzés várható az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében.

Hajmáskér Község Önkormányzata
A „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Lurkó
Óvoda óvodavezető (magasabb vezető) munkakör betöltésére.
Az álláshirdetés megtekinthető a www.hajmasker.hu
önkormányzati honlapon.
További felvilágosítás kérhető a 88/587-470-es telefonszámon, illetve a hajmaske@sednet.hu e-mail címen.
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal adóügyi
ügyintézői munkakörbe munkatársat keres.
Az álláshirdetés megtekinthető a www.hajmasker.hu
önkormányzati honlapon.
További felvilágosítás kérhető a 88/587-470-es
telefonszámon, illetve a hajmaske@sednet.hu címen.
Jelentkezési határidő: 2013. május 15.
A Vadgesztenye Nyugdíjas Klub 2013. április 19-én
Balatonfüreden az országos nyugdíjas Ki mit tudon vett
részt.
A népdalkör elismerő oklevelet a néptánc csoport kiváló
minősítést kapott.
Nagyon színvonalas műsornak lehettünk részesei, nagy
örömmel fogadtuk az elismerő díjazást.
Hajmáskér, 2013. április 24.
Ihász Viktorné
néptánc csoport képviselője

Lomtalanításkor se feledkezzen meg a szelektív gyűjtésről! A hasznosítható hulladékok kerüljenek a faluban
található szelektív gyűjtőbe!
Igény esetében (idős embereknek) az önkormányzat
segítséget nyújt a kijelölt helyre szállításban, időpont
egyeztetéssel.
Időpont egyeztetés: Horváth Gézával
Tel.: 06/30-279-45-67
Hajmáskér Község Önkormányzata

A LAKOSSÁG FIGYELMÉBE
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy aki az ingatlan
ereszcsatornáját a szennyvíz-csatornába vezeti, haladéktalanul szüntesse meg a bekötést. A Hírlap megjelenését
követően a Bakony Karszt Zrt. és az Önkormányzat rendszeresen ellenőrzéseket fog végezni. A szabálytalankodókkal
szemben minden további figyelmeztetés nélkül szabálysértési eljárást kezdeményezünk, melynek mértéke 50.000.-Ft.

Hajmáskér Község Önkormányzat
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
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