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Kerek „születésnapos” volt
ebben az évben a falunap;
éppen a húszadikat ünnepelte.

Igaz, hogy az eddigiekkel
ellentétben ’csak’ egy napon,
augusztus 3-án, szombaton
tudtuk ezt megünnepelni, de
színes, változatos műsorokkal
vártuk a vendégeket.

Dr. Navracsics Tibor mi-
niszterelnök-helyettes úr és
Köbli Miklós polgármester úr
köszöntője és megnyitója után
Csizmadia Krisztina festőmű-
vész képeit csodálhatták meg a
vendégek az iskola aulájában.

Ezután színes, jóhangulatú
műsorokat láthattak az idelá-
togató érdeklődők.

Ismételten sokan voltak kí-
váncsiak a műsorokra, hiszen
minden korosztály válogatha-
tott kedve és zenei ízlése sze-
rint.

Elsőként a helyi fellépők
alapozták meg a hangulatot
szépen csengő népdalokkal,
vidám katonadalokkal, népi
tánccal.

Különböző zenei stílusú
énekesek léptek színpadra az
est folyamán: Omász Kati,

Csőgör Gábor,
Andrey és Arnold,
Dömötör Balázs.
Hallhattunk tőlük
saját szerzemé-
nyeket, népszerű
slágereket, ope-
rett részleteket,
mulatós nótákat.

Érdekes és lát-
ványos volt a
Michael Jackson
show.

Az ösküi Car-
men tánccsoport

két táncos produkcióval is
szerepelt ezen az estén a már
tőlük megszokott magas szín-
vonalon.

Az est sztárvendége sokak
kedvence Falusi Mariann
volt, csodálatos és igényes
műsort állított össze ismert
dalokból és a Padödö slágere-
iből.

A késő estébe nyúló műsor
után sokan szórakoztak, tán-
coltak az utcabálon ahol
Sziránszki Krisztián ’húzta’ a
talpalávalót hajnalig.

Kelemen Mária Zita
Művelődési Ház vezetője

FALUNAP 2013 
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Adózási felhívásA Hajmáskéri Falunap 
múltja és jelene!

Sok kritikát kaptunk, hogy
a XX. Hajmáskéri Falunap
rendezvényei az előző évek-
hez viszonyítva szerényebb
körülmények között kerültek
megrendezésre. Ennek nem
az a fő oka, hogy az önkor-
mányzat anyagi helyzete
rossz, mivel a rendezvény az
előző években sem a telepü-
lés pénzéből került megren-
dezésre.

A rendezvény mindenkori
forrását pályázati lehetősé-
gekből, vállalkozások, ma-

gánszemélyek támogatásá-
ból, illetve a befizetett hely-
pénzekből fedeztük. Sajnos,
az előző évekhez képest
2013. évben nem volt pályá-
zati lehetőség és a támogatók
köre is jelentősen csökkent.
Szeretnénk a Falunapokat a
jövőben is megtartani, de
csak a támogatási összegek
terhére, mivel a településen
még sok a tennivaló és min-
den fillérnek helye van.

Köbli Miklós 
polgármester

Értesítjük Önöket, hogy a
2013.II. féléves adójukat
2013.09.16.-ig fizethetik be
késedelmi pótlék mentesen
az Önkormányzat különbö-
ző adónemeinek megfelelő
adószámlájára az általunk
kiküldött csekken vagy
átutalással.

Felhívjuk figyelmüket,
hogy a különböző típusú
adók kiegyenlítése mindig a
megfelelő postai készpénz
átutalási megbízáson (sárga
csekk), illetve számlaszá-
mon történjen.

A számlaszám és az adó-
nem neve a sárga csekk
alján, az Önkormányzat
neve alatt található.

Amennyiben az általunk
küldött értesítő egyenlegé-
nek adataiban eltérést  ta-
pasztal, kérjük szíveskedjék
hivatalunk ügyintézőjével
felvenni a kapcsolatot. (Tel:
88/587-470).

Ha bármilyen ok folytán

nem teljesítette az adófizeté-
si és bejelentési kötelezett-
ségét, úgy kérjük, haladék-
talanul rendezze.

A kommunális adó beval-
lása önbevallás alapján tör-
ténik, ezek felülvizsgálatát
hatóságunk a közeljövőben
megkezdi és amennyiben az
ellenőrzés során kiderül,
hogy nincs bejelentve az
adótárgy (ingatlan), abban
az esetben az adózás rendjé-
ről szóló többszörösen
módosított 2003. évi XCII.
tv. 172.§ (1) bekezdése
alapján mulasztási bírság
kiszabását fogjuk kezdemé-
nyezni. 

Magánszemély adózó ese-
tében 200 000 Ft-ig terjedő
mulasztási bírsággal sújtha-
tó az ingatlan tulajdonosa(i).

Együttműködésüket előre
is köszönöm.

Kovács János György 
s.k. jegyző

Élni és élni hagyni
Sajnálatos módon az utóbbi

időben ismét egyre több beje-
lentés érkezett a Jókai lakóte-
leppel kapcsolatban, misze-
rint a lakók nyugalmát egy
szűk csoport folyamatosan
zavarja viselkedésével. A
hangoskodókra, randalíro-
zókra ha rá szól valaki, akkor
azt nyomdafestéket nem tűrő
jelzőkkel illetik, megfenye-
getik.

A problémát ismételten
jelezte az önkormányzat a
körzeti megbízottak felé,
valamint levélben kértük a
fokozott rendőri jelenlétet a
városi és a megyei rendőrka-
pitányságtól is, amire ígéretet
kaptunk.

A lakótelepen kialakításra
került egy játszótér, valamint
egy focipálya. Ezen a terüle-
ten padokat helyeztünk ki. Itt
a lakótelepen élők nyugalmá-
nak zavarása nélkül lehet a
eltölteni a szabadidőt, kedve-
zőbb feltételek mellett mint a
lakóházak között.

Az önkormányzat megbe-
szélést kezdeményez a közös
képviselőkkel, melynek ered-
ményeként reményeink sze-
rint az itt lakó emberekkel
együttműködve, valamint a
rendőrséggel karöltve jelen-
tős lépéseket tudunk tenni a
probléma megoldására.

A lakótelepen kihelyezett
tábla jelzi, hogy az LAKÓ-
PIHENŐ övezet, ahol a lakók
nyugalmát zavaró tevékeny-
séget folytatni TILOS. Aki
ezt megszegi szabálysértést
követ el, mely pénzbüntetést
von maga után. Az önkor-
mányzat rendelete értelmé-
ben a közterületet csak ren-
deltetésszerűen lehet hasz-
nálni. Az úttesten tartózkod-
ni, labdázni, gördeszkázni
TILOS, mivel az út járművek
közlekedését szolgálja. A
gépjárművek csak a két kiala-
kított parkolóban parkolhat-
nak. Ezt ugyancsak táblák
jelzik egyértelműen. Parkolni
a társasházak előtt, mögött,
valamint az úton, járdán
TILOS!

A Hírlap megjelenését
követően a rendőrség foko-
zottan ellenőrizni fogja a
lakótelepet, és a szabályta-
lankodókkal szemben felje-
lentést tesz.

Bízom benne, hogy közös
erőfeszítéseink eredménnyel
járnak, és ezek a primitív sze-
mélyek előbb-utóbb rákény-
szerülnek a kulturált együtté-
lés szabályainak betartására. 

Köbli Miklós 
polgármester

Hajmáskéri Közös Önkormányzati
Hivatal

8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.
Telefon: 88/587-470

Web: www.hajmasker.hu  
E-mail: hajmaske@sednet.hu

Tisztelt Lakosság!

A 2013. ÉVI FALUNAP TÁMOGATÓI
Ágoston János
Árkovics György
Bársony József
Bodogán György
Csehi Gyula
Csincsiné Jakab Zsuzsa
Csizmadia Ferenc
Dezső Marianna
Fülöp Csaba
Gfellner Jenni
Hidroplán-Nord Kft.
HJ Trans-Sped Kft.
Kamaz Szaküzelt és
Járműjavító
Kosztin István
Kovács Zsolt
Köbliné Punk Margit
OTP

Palota-Vidék 2000 Zrt.
Skaliczki Margit
Sle-Pa Kft.
100 Íz center Kft.
Szolga Róbert
Vajda Géza
Wipó Kkt-Tulipán
Étterem
Zsilip 2008. Kft.

Köszönjük a támogatást!

Támogatásuk nélkül a
Falunap nem valósulhatott

volna meg.

Hajmáskér Község 
Önkormányzata
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Mindenki előtt ismert az a tény, hogy
2013. június 15-ét követően csak
Nemzeti Dohányboltban értékesíthető
dohányáru. 

A Nemzeti Dohánykereskedelmi
Nonprofit Zrt. (továbbiakban NDN-Zrt.)
pályázatot írt ki Nemzeti Dohánybolt
koncesszió elnyerésére, melynek értel-
mében Hajmáskéren kettő dohánybolt
nyitható. Első fordulóban Hajmáskér
Községre vonatkozóan pályázatot senki
nem nyújtott be. Ennek egyik oka az
lehetett, hogy az akkori kiírás értelmé-
ben csak dohányt, hírlapot és szerencse-
játék termékeket lehetett értékesíteni és
az ismert alacsony árrés miatt ezen üzle-
tek működése bizonytalan lett volna. 

Időközben jelentősen bővült a forgal-
mazható termékek választéka és a dohány-
áru árrése is jelentősen emelkedett.

Azokra a településekre ahol az első
körben nem volt pályázó, az NDN Zrt.
új pályázatot írt ki, melynek elbírálási
határideje 2013. augusztus 2-a volt. A
pályázat elbírálásának határidejét ké-

sőbb 30 nappal meghosszabbították, így
az 2013. szeptember 2-ára változott.

Az ellátás biztosításának áthidalására
az NDN Zrt. levélben kereste meg azon
települések polgármestereit, ahol első
körben nem volt pályázó, hogy jelölje-
nek ki üzletet ideiglenes dohány értéke-
sítésére. 

Köbli Miklós Hajmáskér polgármes-
tere rendkívüli testületi ülést hívott
össze a kijelöléssel kapcsolatban. A pol-
gármester és a képviselő-testület azt
javasolta az NDN Zrt-nek, hogy mind-
addig, míg Nemzeti Dohánybolt nem
nyílik a községben, addig azok a keres-
kedelmi egységek, akik azelőtt dohány-
árut forgalmaztak, továbbra is forgal-
mazhassanak dohánytermékeket. Leve-
lünkre válasz mind a mai napig nem
érkezett. Az önkormányzat döntésének
meghozatalát követően viszont az ANDI
ABC üzemeltetője, Szolga Róbert ke-
reste meg a polgármestert telefonon,
hogy levelet kapott, miszerint a Zrt. őt
jelölte ki dohánytermék forgalmazására

addig amíg a Zrt. a nyertes pályázókkal
megállapodást nem köt. Szolga Róbert
jelezte, hogy ő nem pályázott dohány-
boltra és az ideiglenes értékesítést sem
vállalja, mivel annak jelentős költség-
vonzatai vannak. Ilyenek például a plusz
személyzet, a helyiség kialakítása, spe-
ciális pénztárgép stb  Ezek megtérülése
ilyen körülmények között bizonytalan. 

Ismereteim szerint kettő helyi vállal-
kozó viszont biztosan pályázott Nemzeti
Dohánybolt üzemeltetésére. Azon kívül,
igaz csak hallomásokból tudom, több
vidéki pályázó is van. 

Kérem fentiek alapján szíves megérté-
süket. Sem a polgármester, sem a képvi-
selő-testület, sem a kereskedelmi egysé-
gek üzemeltetői nem tehetnek arról,
hogy ez a helyzet kialakult. Arra köte-
lezni senkit nem lehet, hogy olyan tevé-
kenységet végezzen ami ráfizetéses.

Köbli Miklós
polgármester

Hurrá, nyaraltunk!

Miért nincsen dohány Hajmáskéren

A Gábor Áron Általános
Iskola 39 diákja nyaralt
augusztusban az Erzsébet-
program keretében Fonyód-
ligeten. Gyönyörű környezet-
ben, hatalmas területen élvez-

hettük a víz és a sportpályák
örömét. A BB Fesztiválon
tátott szájjal néztük a soha
nem látott szépségű lézer-
show-t és a tűzijátékot. Késő
este az erősödő szelet is túl-

harsogva a kis Vili-vonattal
(ami egy városnéző busz) tér-
tünk haza. 

Megmásztuk a Badacsonyt
(de tényleg!), boboztunk
Bogláron, felmentünk a

Gömbkilátóba, jártunk a
József Attila Emlékházban
Balatonszárszón.

Jókat ettünk (éjjel és nap-
pal), jókat nevettünk (éjjel és
nappal).

„Mellesleg” kiváló helye-
zéseket értünk el minden
szellemi, ügyességi és sport-
vetélkedőn, amin elindultunk.
Mi voltunk a legjobb csapat
(ők mondták).

Köszönet a Családsegítő
Szolgálatnak, akik a több
száz adatot gépbe vitték, és
köszönet önkormányzati kép-
viselőinknek az anyagi támo-
gatásért.

Jövőre veletek valami ha-
sonló jó helyen!

Magam és táboroztató kol-
légáim nevében: 

Forintosné Mariann



VESZPRÉM MEGYEI LABDARÚGÓ SZÖVETSÉG
Verseny bizottság

8200.Veszprém, Wartha Vince u.3. Honlap: www.veszpremmlsz.hu
Telefon, fax: 88/401-396, 88/568-220, 88/568-221 e-mail: veszprem@mlsz.hu

4

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

1. forduló
2013.08.25 vasárnap
17:00 EPLÉNYI SE - TIHANYI FC
17:00 DÖRGICSE SE - HAJMÁSKÉRI SE
17:00 BAKONYNÁNA SK - HÁRSKÚT SE
17:00 BALATONSZŐLŐS SE - LITÉRI SE
17:00 JÁSD SE - PÉCSELYI SE
17:00 NAGYVÁZSONY KTE - BAKONYBÉL SZSE
17:00 VÁRPALOTAI BSK -OLASZFALU SK

2. forduló
2013.08.31 szombat
2013.09.01 vasárnap
17:00 BAKONYNÁNA SK - LITÉRI SE
17:00 BAKONYBÉL SZSE - JÁSD SE
17:00  PÉCSELYI SE - BALATONSZŐLŐS SE
17:00 HÁRSKÚT SE - VÁRPALOTAI BSK
17:00 OLASZFALU SK - DÖRGICSE SE
17:00 HAJMÁSKÉRI SE - EPLÉNYI SE
17:00 TIHANYI FC - NAGYVÁZSONY KTE

3. forduló
2013.09.07 szombat
2013.09.08 vasárnap
16:30  VÁRPALOTAI BSK - LITÉRI SE
16:30  BAKONYNÁNA SK - PÉCSELYI SE
16:30  BALATONSZŐLŐS SE - BAKONYBÉL

SZSE
16:30 JÁSD SE - NAGYVÁZSONY KTE
16:30 TIHANYl FC - HAJMÁSKÉRI SE
16:30  EPLÉNYl SE - OLASZFALU SK
16:30 DÖRGICSE SE - HÁRSKÚT SE

4. forduló
2013.09.14  szombat
2013.09.15  vasárnap
16:30  LITÉRl SE - DÖRGICSE SE
16:30  HÁRSKÚT SE - EPLÉNY SE
16:30  OLASZFALU SK - HAJMÁSKÉRI SE
16:30  BAKONYBÉL SZSE - BAKONYNÁNA SK
16:30 JÁSD SE - TIHANYI FC
16:30  NAGYVÁZSONY KTE -  

BALATONSZŐLŐS  SE
16:30  PÉCSELYI SE - VÁRPALOTAI BSK

5. forduló
2013.09.21  szombat
2013.09.22  vasárnap 
16:00  VÁRPALOTAI BSK - BAKONYBÉL SZSE
16:00  BAKONYNÁNA SK - NAGYVÁZSONY 

KTE
16:00 BALATONSZŐLŐS SE - JÁSD SE
16:00 HAJMÁSKÉRl SE - HÁRSKUT SE
16:00 TIHANYl FC - OLASZFALU SK
16:00 EPLÉNYI SE - LITÉRI SE
16:00 DÖRGICSE SE - PÉCSELYl SE

6. forduló
2013.09.28 szombat
2013.09.29 vasárnap
16:00 LITÉRI SE - HAJMÁSKÉRl SE
16:00 HÁRSKÚT SE - OLASZFALU SK

16:00 BAKONYBÉL SZSE - DÖRGICSE SE
16:00 BALATONSZŐLŐS SE - TIHANYI FC
1 6:00 JÁSD SE - BAKONYNÁNA SK
16:00 NAGYVÁZSONY KTE - VÁRPALOTAI BSK
16:00 PÉCSELYI SE - EPLÉNYI SE

7. forduló 
2013.10.05.  szolnbat
2013.10.06.  vasárnap
15:30  VÁRPALOTAI BSK - JÁSD SE
15:30 BAKONYNÁNA SK - BALATOSZŐLŐS SE
15:30 OLASZFALU SK - LITERI SE
15:30 HAJMÁSKÉRI SE - PÉCSELYI SE
15:30 TIHANYI FC - HÁRSKÚT SE
15:30 EPLÉNYI SE  - BAKONYBÉL SZSE
15:30  DÖRGICSE SE - NAGYVÁZSONY KTE

8. forduló
2013.10.12 szombat
2013.10.13 vasárnap
15:00 LITÉRI SE - HÁRSKÚT SE
15:00 BAKONYNÁNA SK - TIHANYI FC
15:00 BALATONSZŐLŐS SE - VÁRPALOTAl BSK
15:00 JÁSD SE - DÖRGICSE SE
15:00 NAGYVÁZSONY KTE - EPLÉNYI SE
15:00 PÉCSELYI SE - OLASZFALU SK
15:00 BAKONYBÉL SZSE - HAJMÁSKÉRI SE

9. forduló
2013.10.19 szombat
2013.10.20 vasárnap
15:00 VÁRPALOTAI BSK - BAKONYNÁNA SK
15:00 HÁRSKUT SE - PÉCSELYI SE
15:00 OLASZFALU SK - BAKONYBÉL SZSE
15:00 HAJMÁSKÉRl SE - NAGYVÁZSONY KTE
15:00 TIHANYI FC - LITÉRl SE
15:00 EPLÉNYI SE - JÁSD SE
15:00 DÖRGICSE SE - BALATONSZŐLŐS SE

10. forduló
2013.10.27 vasárnap
14:00  TIHANYI FC - VÁRPALOTAI BSK
14:00  BAKONYNÁNA SK - DÖRGICSE SE
14:00  BALATONSZŐLŐS SE - EPLÉNYI SE
] 4:00  JÁSD SE - HAJMÁSKERI SE
14:00  NAGYVÁZSONY KTE - OLASZFALU SK
14:00  PÉCSELYI SE - LITÉRI SE
14:00  BAKONYBÉL SZSE - HÁRSKÚT SE

11. forduló
2013.11.02  szombat
13:30  LITÉRI SE - BAKONYBÉL SZSE
13:30  VÁRPALOTAI BSK - DÖRGICSE SE

2013.11.03  vasárnap
13:30  HÁRSKÚT SE  - NAGYVÁZSONY KTE
13:30  OLASZFALU SK - JÁSD SE
13:30  HAJMÁSKÉRI SE - BALATONSZŐLŐS SE
13:30  TIHANYI FC - PÉCSELYl SE
13:30  EPLÉNYI SE - BAKONYNÁNA SK

12. forduló
2013.11.10. vasárnap
13:30  EPLÉNYI SE - VÁRPALOTAI BSK
13:30  BALATON SZŐLŐS SE - OLASZFALU SK
13:30  JÁSD SE - HÁRSKÚT SE
13:30  NAGYVÁZSONY KTE - LITÉRI SE
13:30  DÖRGICSE SE - TIHANYI FC
13:30  BAKONYBÉL SZSE  - PÉCSELYI SE
13:30  HAJMÁSKÉRI SE - BAKONYNÁNA SK

13. forduló
2013.11.16  szombat
13:00  LITÉRI SE - JÁSD SE
13:00  VÁRPALOTAI BSK - HAJMÁSKÉRI SE

2013.11.17  vasamap
13:00  HÁRSKÚT SE - BALATONSZŐLŐS SE
13:00  OLASZFALU SK - BAKONYNÁNA SK
13:00  TIHANYI FC - BAKONYBÉL SZSE
13:00  EPLÉNYI SE - DÖRGICSE SE
13:00  PÉCSELYI SE - NAGYVÁZSONY KTE

Veszprem, 2013. augusztus 12.

MEGYEI IV. OSZTÁLY KELET 2013/2014. ÉVI BAJNOKSÁG ŐSZI SORSOLÁSA

A LAKOSSÁG
FIGYELMÉBE

Ezúton szólítjuk fel azon ingatlan tulaj-
donosokat akik az ereszcsatornákat a
szennyvíz csatornába kötötték be, hogy
azonnali hatallyal szüntessék meg a be-
kötést.

Esőzések alkalmával a csatorna rend-
szer olyan túlterhelést kap melynek
következtében a település egyes részein a
szennyvíz kiönt és így környezeti károkat
idéz elő.

A Hírlap megjelenését követően az
Önkormányzat és a Bakony-Karszt Zrt
szakemberei minden ingatlant megvizs-
gálnak és ahol bebizonyosodik, hogy az
ereszcsatorna a szennyvíz hálózatra van
kötve minden további felszólítás nélkül
szabálysértési eljárást kezdeményezünk
mely komoly pénzbüntetést von maga
után.

Hajmáskér Község
Önkormányzata


