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58/2013. (VIII.28.)
határozat

Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete elfogadja Hajmáskér
Község Önkormányzat Kép-
viselő-testületének 2013. II.
félévi üléstervét.

59/2013. (VIII.28.)
határozat

Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta és elfo-
gadja az Önkormányzat
Közbeszerzési tervének
módosítását.

60/2013. (VIII.28.)
határozat

Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete döntést hoz a hajmás-
kéri Gábor Áron Általános
Iskola tanulói részére készé-
tel beszerzése elnevezésű a
2011. évi CVIII. törvény
(közbeszerzési törvény)
Harmadik Része szerinti
nemzeti eljárásrendben a
Kbt. 122/A. § (1) bekezdés
alkalmazásával lefolytatan-
dó hirdetmény közzététele
nélküli közbeszerzési eljárás
megindításáról.

A Képviselő-testülete
jóváhagyja a mellékelt aján-
lattételi felhívást és elrende-
li az alábbi vállalkozások
felé – a dokumentációval
együtt történő – közvetlen
kiküldését:

Cserhát Vendéglátóipari
Kft. 8200 Veszprém, Kos-
suth út 6.

Bakony Gaszt Zrt. 8200
Veszprém, Radnóti tér 2.

Kristály Étterem 8193
Sóly, Kossuth Lajos utca
3/1.

Wipo Kkt. 8192 Hajmás-
kér, Kossuth Lajos utca 51.

Self Service Kft. 8200
Veszprém, Házgyári út
2175/4.

Jóváhagyja az alábbi sze-
mélyi összetételű bírálóbi-
zottságot az eljárásban való
közreműködésre:

Kovács János György
jegyző - jogi szakértelem

Petényiné Bana Judit
pénzügyi-adóügyi csoport-
vezető - pénzügyi és közbe-
szerzési szakértelem

Hornyák Ferencné - szak-
mai szakértelem

61/2013. (VIII.28.)
határozat

Hajmáskér Község Ön-
kormányzata az Önkor-
mányzat Helyi Esélyegyen-
lőségi Programját elfogadta.

Felelős: Köbli Miklós pol-
gármester

Határidő: azonnal
Hajmáskér Község Ön-

kormányzata felkéri Kovács
János György jegyzőt, hogy
az elfogadott Esélyegyen-
lőségi Programot küldje
meg a Türr István Képző és
Kutató Intézet számára.

11/2013. (VIII.29.)
rendelet

Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete módosítja a közteme-

tőről és a temetkezés rendjé-
ről szóló 14/2000. (X.17.)
rendeletét.

62/2013. (VIII.28.)
határozat

Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete elfogadja az Önkor-
mányzat és a Várpalota
Kistérség Többcélú Társu-
lása között a központi házi-
orvosi ügyelet 2013. június
1-jétől történő további
működtetésének kiegészítő
finanszírozására vonatkozó
Megállapodást.

A Képviselő-testület meg-
hatalmazza Köbli Miklós
polgármestert a Megálla-
podás aláírására.

63/2013. (VIII.28.)
határozat

Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete elutasítja Sóly Község
Önkormányzat Képviselő-
testület kérelemét, miszerint
a közösen működtetett
intézmények fenntartásához
történő hozzájárulás össze-
gét (5.320.836 Ft) a lehető
legkésőbbi időpontban
egyeztetés után kívánja ren-
dezni.

A Képviselő-testület fel-
szólítja Sóly Község Önkor-
mányzat Képviselő-testüle-
tét, a hozzájárulás összegét,
5.320.836 Ft-ot 2013. szep-
tember 15-ig fizesse meg
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata részére.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK

(folytatás a következő oldalon)
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64/2013. (VIII.28.)
határozat

Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete a hajmáskéri Lurkó
Óvoda vezetőjének, Far-
kasné Dunai Andrea részére
230 %-os vezetői pótlékot
állapít meg 2013. augusztus
1-jétől visszavonásig.

65/2013. (VIII.28.)
határozat

Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képviselő-tes-
tülete, mint a hajmáskéri
Lurkó Óvoda fenntartója
utasítja az intézmény vezető
óvónőjét , hogy az óvodai
csoportok átszervezése kap-
csán felszabaduló foglalkoz-
tatotti létszám leépítését
egyeztetve az érintettekkel
2013. szept. 15-ig rendezze.

A létszámcsökkentéssel
érintett 2 fő részére Haj-
máskér Község Önkor-
mányzata a Munka Tör-
vénykönyve hatálya alá tar-
tozó határozatlan idejű mun-
kahelyet ajánl fel.

66 / 2013. (IX.11.)
határozat
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a
közös fenntartású intézmé-
nyek 2013. I. félévi gazdál-
kodásáról készített beszá-
molót.

67 / 2013. (IX.11.)
határozat

Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete Sóly Község Önkor-
mányzata részére a közösen
működtetett intézmények
fenntartásához történő 2013.
évi hozzájárulás összegének
(5.320836 Ft) megfizetésére
2014. július 31-ig ad határ-
időt. 

68 / 2013. (IX.11.)
határozat

Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta és elfo-
gadja az Önkormányzat
2013. I. félévi gazdálkodá-
sáról készített beszámolót.

11 / 2013. (IX.12.)
rendelet

Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete megalkotja az egyes
önkormányzati rendeletek
hatályon kívül helyezéséről
szóló rendeletét.

69 / 2013. (IX.11.)
határozat

Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete megtárgyalta a Veszp-
rémi Kistérség Többcélú
Társulása Munkaszerveze-
tének megszüntetéséhez
kapcsolódó többletkiadással
összefüggő támogatás
igényléséhez szükséges nyi-
latkozatról szóló határozati
javaslatot és az alábbi dön-
tést hozta:

1.A Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása a
Társulási Tanácsnak a
2012. évi költségvetésről
szóló 3/2012. (II. 20.)
határozata, 25/2013.
(XI.13.) határozata,
26/2013.(XI.13.) határo-
zata, 27/2013.(XI.13.)
határozata, és 3/2013.
(II.05.) határozata alapján
végrehajtott létszámcsök-
kentések fedezetére egy-
szeri költségvetési támo-
gatást igényelhet.  

2.A települési önkormány-
zatok és társulásaik lét-
számcsökkentési döntési-
vel kapcsolatos egyszeri
költségvetési támogatások

igénylésének, döntési
rendszerének, folyósításá-
nak és elszámolásának
részletes feltételeiről szóló
5/2013. (III. 14.) BM ren-
delet 2. §(1) bekezdés f)
pontja,4.§ (1) bekezdése,
5. § (1) bekezdés g) pontja
értelmében Hajmáskér
Község Önkormányzat
Képviselő-testülete - az
egyszeri költségvetési
támogatás igénylésében
szereplő munkavállalók
esetében - az alábbi nyilat-
kozatot teszi:
„Hajmáskér Község Ön-
kormányzata az intézmé-
nyei létszámhelyzetének
és az intézmények közötti
tervezhető létszám- és
álláshely-átcsoportosítás
lehetőségének felülvizsgá-
lata függvényében döntött
a felmentéssel vagy ren-
des felmondással együtt
járó létszámcsökkentésről.

Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képviselő-
testülete kijelenti, hogy
fenntartói körén belül a
költségvetési szervénél a
meglévő üres álláshelye-
ken, a megüresedő állás-
helyeken vagy a tervezett
új álláshelyeken, szerve-
zeti változás, feladatáta-
dás következében az
igénylő fenntartói körén
kívüli munkáltatónál a lét-
számcsökkentéssel érintett
álláshelyen foglalkoztatot-
tak jogviszonyban töltött
ideje folyamatosságának
megszakítása nélküli fog-
lalkoztatására nincs lehe-
tőség.”

3.Hajmáskér Község Ön-
kormányzata tudomásul
veszi, hogy a megszünte-
tett álláshely legalább öt
évig nem állítható vissza,

kivéve, ha jogszabályból
(ide nem értve a települési
önkormányzat rendeletét,
illetve a társulás határoza-
tát) adódó többletfelada-
tok ezt indokolttá teszik.
Amennyiben a Társulás a
támogatásról szóló döntést
követő 5 éven belül a
megszüntetett álláshelyet
annak ellenére visszaállít-
ja, hogy a számára ellátan-
dó többletfeladatok nem
teszik szükségessé, ezen
álláshely megszüntetésére
jóváhagyott támogatásról:

a) 2013. évben köteles ha-
ladéktalanul lemondani,
és erről az Igazgatóságon
keresztül a Minisztériu-
mot tájékoztatni,

b) 2013. évet követően
köteles haladéktalanul
lemondani, és a már fo-
lyósított támogatást visz-
szafizetni.

70 / 2013. (IX.11.)
határozat

Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete az E.ON Energia-
szolgáltató Kft-vel villa-
mosenergia adás-vételi szer-
ződést köt 2014. évre a haj-
máskéri Gábor Áron Általá-
nos Iskolára vonatkozóan.
A Képviselő-testület meg-
hatalmazza Köbli Miklós
polgármestert a szerződés
aláírására.

71 / 2013. (IX.11.)
határozat

Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képviselő-tes-
tülete a hajmáskéri Lurkó
Óvoda vezetőjének, Far-
kasné Dunai Andrea részére
40 %-os vezetői pótlékot
állapít meg 2013. szeptem-
ber 1-jétől visszavonásig.

(Folytatás az előző oldalról)



A Veszprémi Rendőr-
kapitányság a lakossági,
önkormányzati bejelen-
tésekre reagálva Hajmás-
kér településen javítani
szeretne a közbiztonsá-
gon, ezért elsősorban a
lakótelepen fokozott ren-
dőri jelenlétet biztosít
elsősorban a hétvégi és
éjszakai órákban. Ebben
az  időszakban a körzeti

megbízottak a területen
elsősorban gyalogos
járőrszolgálatot látnak el
a közterületen elkövetett
jogsértések megelőzése,
megakadályozása érdeké-
ben.

3

M E G H Í V Ó
SZERETETTEL VÁRUNK MINDEN

KÖZSÉGÜNKBEN ÉLŐ NYUGDÍJAST

AZ I D Ő S E K  V I L Á G N A P J A

ALKALMÁBÓL RENDEZETT 
ÜNNEPSÉGRE.

2013. OKTÓBER 5-én 16 ÓRAKOR
A MŰVELŐDÉSI HÁZBAN

KÖBLI MIKLÓS 
POLGÁRMESTER 

és
KELEMEN MÁRIA ZITA

MÜVELŐDÉSI HÁZ VEZETŐJE 

Összfegyvernemi 
gyakorlat

A Magyar Honvédség különböző alakulatai 2013.
szeptember 30. és október 11. között, az ország védelem-
mel összefüggő képességeiknek fejlesztése és színvona-
las ellátása érdekében, gyakorlaton vesznek részt.
Tevékenységük a várpalotai gyakorlótér közvetlen kör-
nyezetét érinti, mely csapatmozgásokkal, légi eszközök
berepülésével és zajhatással jár. 

Kérjük türelmével, megértésével, támogatásával járul-
jon hozzá a magyar katonák felkészüléséhez, sikereihez,
hiszen ezen összefogás hosszútávon szolgálja az Ön és a
tágabb közösség érdekeit is.

Észrevételeit, esetlegesen felmerülő problémáit közvet-
lenül a kijelölt civil-katonai összekötőkön keresztül jut-
tathatja el részünkre.

30/815-0405
30/815-0660

M E G H Í V Ó
Tisztelettel várjuk Önt és családját 

2013. október 23-án 10 órakor

A Művelődési Házban 

Az 1956-os Forradalom emlékére tartott
ünnepi megemlékezésre és koszorúzásra

Az ünnepi műsorban fellépnek:
Hajmáskéri Gábor Áron 
Általános Iskola tanulói

Vadgesztenye Nyugdíjas Klub 
Népdalköre

Kelemen Mária Zita
Művelődési Ház vezetője

Rendőrségi
hírek
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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

Lurkó Óvoda álláspályázata
A Lurkó Óvoda pályáza-

tot hirdet technikai munka-
kör betöltésére, a Munka
Törvénykönyv hatálya alá
tartozó jogviszonyban. 

Főbb feladatai:
gyermekek étkeztetésének

szervezése, a szükséges
nyersanyagok összeállítása,
beszerzése, adminisztráció,
takarítás stb.  

Javadalmazása 
98000,- Ft  plusz  5000 Ft.

Erzsébet utalvány.

Elbírálásnál a helyben
lakók, és az e területen vég-
zett több éves szakmai gya-
korlattal rendelkezők előnyt
élveznek. A jelentkezéshez
mellékelje a szakmai múltat
kiemelő önéletrajzát.

Az állás legkorábban
2013. december 1-én tölt-
hető be.

Hajmáskér, 2013.09.20.                                                       

Farkasné Dunai Andrea
intézményvezető

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. október 10. (csütörtök)

16:00 – 17:00 óráig


