A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA

2013. december 12.

XIV. ÉVFOLYAM

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
80/2013. (X.17.) határozat
Kivitelező kiválasztására a
hajmáskéri „Falu- és tábormúzeum kialakításának kivitelezésre irányuló hirdetmény közzététele nélküli közbeszerzési
eljárás indítása.
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81/2013. (X.30.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a
közös fenntartású intézmények
2013. III. negyedéves gazdálkodásáról készített beszámolót.
82/2013. (X.30.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a
közös fenntartású intézmények
2014. évi koncepcióját.
83/2013. (IX.11.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja az
Önkormányzat 2013. költségvetésének III. negyedes gazdálkodásáról készített beszámolót.
84/2013. (IX.11.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja az
Önkormányzat 2014. évi koncepcióját.
85/2013. (X.30.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a
Lurkó Óvoda nyitvatartási idejét 6 órától 17 óráig módosítja.
86/2013. (X.30.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
Várpalota Kistérség Többcélú

Társulása Társulási Tanácsának javaslata alapján úgy dönt,
hogy a központi háziorvosi
ügyelet feladatának ellátásához
a 2013. november 01. és 2014.
május 31. közötti időszakra
vonatkozóan 18,77 Ft/fő/hó
összeggel járul hozzá.

feladatokra megbízási szerződés Horváthné Székely Zitával.

87/2013. (X.30.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
további műszaki és referaencia
munkát kér a Körös Consult
Kft-től a Hajmáskér 037 helyrajzi számú ingatlanon megvalósítani kívánt projektről.

93/2013 (XI.27) határozat
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázatok
elbírálása.

88/2013 (XI.14.). határozat
Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta „A Hajmáskér 616/168 hrsz. Falu- és
tábormúzeum
kialakítása”
tárgyban indított közbeszerzési
eljárás nyertes ajánlattevőjének
kiválasztására vonatkozó előterjesztést.
89/2013. (XI.14.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta, a Körös
Consult Kft, Hajmáskér 037
helyrajzi számú területre vonatkozó vételi ajánlatát.
90/2013. (XI.14.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete megtárgyalta a Balaton
Volán Zrt. és a Bakony Volán
Zrt. által javasolt menetrend
módosításokat, melyeket nem
fogad el.
91/2013 (XI.27.) határozat
2014. évi belső ellenőrzési

92/2013 (XI.27.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja a 2014. évi belső
ellenőrzési munkatervet.

94/2013 (XI.27) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
nem kíván 2014. január 1-től új
helyi adónemet bevezetni és a
helyi adók mértékét emelni.
95/2013 (XI.27.) határozat
Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása Társulási Megállapodásának módosítása
96/2013 (XI.27) határozat
Hajmáskér – Öskü – Sóly
területén ideiglenesen, 2014.
január 01. napjától 2014. februárig dr. Rácz Zsuzsanna doktornő látja el helyettesítéssel az
alapellátási fogászati tevékenységet.
97/2013 (XI.27) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Veszprémi
Rendőrkapitányságtól érkezett,
Tornai Béla r. zászlós és Csaba
Ákos r. főtörzsőrmester lakhatási kérelmének ügyét.
98/2013 (XI.27) határozat
Egyes szabályzatok módosítása.

Hajmáskér Római Katolikus Templom
külső homlokzatfelújítása
2013. október hó
A Római Katolikus Egyházközség Halmágyi Zoltán
plébános úr vezetésével 2012
évben pályázatot nyújtott be a
hajmáskéri római katolikus
templom felújítására.
Falumegújításra és -fejlesztésre, illetve Vidéki örökség
megőrzésére a LEADER
Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től igénybe vehető támogatáson belül
a pályázati összeget megnyerte az Egyházközség.
A felújítási munkák 2013
őszén kezdődhettek meg,
melynek során a templom
épületének homlokzatán az
elvált és repedezett vakolat
eltávolításra kerül, egy meszes alapvakolatot, majd azt
követően új, sárga színű
vakolatot kap. A régi lábazat
helyett új készül, szellőző
vakolatból, páraáteresztő festéssel, szürke színben. Új
ereszcsatornák, lefolyók, és
szegélyek kerülnek elhelye-

zésre, valamint megtörténik a
csapadékvíz elvezető rendszerbe való bekötés is. A nyílászárók új fedőmázolást kapnak, ezenkívül a toronysisakra is kétrétegű védőfestés
kerül az állagmegóvás érdekében.
Az elmúlt 25 év folyamán
nem végeztek felújítási munkákat, így a templom állapota
az évtizedek során jelentősen
leromlott. Az ereszcsatorna
és a szigetelés hiánya miatt az
épület teljes felületét megrongálta a csapadékvíz. A munkafolyamatok alatt nagy
figyelmet szentelnek az eredeti állapot visszaállítására. A
műszaki tartalom folyamatos
egyeztetés alatt áll a
Műemlékvédelmi Hivatallal,
mivel a templom országos
műemléki védettséget élvez.
A pályázat teljeskörű, 100%ban finanszírozott. A felújítást három felújítási ütemben
tervezik.

A kivitelezési munkák várható időpontjai:
- Munkaterület átadása 2013.
október15. , I. ütem befejezése 2013. december 31.
- II. - III. ütem befejezése
várhatóan 2014. december
31.
A sikeres pályázat résztvevői:
- megbízó: Római Katolikus
Plébánia, Halmágyi Zoltán
plébános
- pályázat írás: EuroConsul
Pályázatkészítő Iroda, Várpalota
- pályázat műszaki munkái:
Unitro-Pét Kft., Öskü
- tervezők:
Építészet-műemlékvédelem: Lohrmann Mária, Zirc
Villamos: Csóka Sándor,
Nemesvámos
- kivitelezők: fővállakozó,
építészet, szakipari munkák: Németh Építőipari
Kft., Öskü
villamos munkák: Vill-Ant
Kft., Veszprém

bádogos munkák: Hulka
László, Öskü
műszaki vezető: Czuppon
Zoltán, Veszprém
- műszaki ellenőr: Control PK
Bt. Patonai Kálmán, Várpalota
A fejlesztés célja a templom épületének felújítása, az
eredeti állapot visszaállítása,
hiszen a templom a település
egyik legrégebbi épülete. Az
utca- és településkép is megváltozik, pozitívabb benyomás marad Hajmáskérről az
idelátogatókban, valamint azt
a célt is szolgálja, hogy a
templom továbbra is betölthesse eredeti funkcióját, azaz
helyet biztosítson a hitélet
gyakorlásának.
Öskü, 2013. október hó
Halmágyi Zoltán plébános
megbízásából összeállította
Nyitrai L. Zsolt

LA BDARÚGÁS
A hajmáskéri Megye IV. labdarúgó egyesület 2013-14-es bajnokság
őszi szereplésének ismertetése.
Az őszi szezonban a csapat 13 mérkőzésből 11-et megnyert és 2-t veszített el.
A megszerzett 33. ponttal jelenleg a
Várpalota és a Bakonynána mögött a 3.
helyen áll, 53:14. gól különbséggel.
Egy kis statisztika, az 53 gólból Roll
Adrián 16, Dolgopolij Anatolij Vitaljovics 8, Deák Ferdinánd 7, Kocsis
Gergő 6, Békefi Milán 5, Bogdán István,
Kocsis Zsolt, Czirók Attila, Lázár
Norbert 2-2 mig Wallner Róbert,
Marósfi Tamás és Németh Krisztián 1-1
góllal vették ki részüket, ez mérkőzésenként 4 gól átlag. A 13. mérkőzésen 15
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sárga lap és 2 pirós lapot gyűjtöttünk
össze.
Meg szeretnénk köszönni a szurkolóinknak a lelkes támogatást, minden mérkőzésen a mi szurkolóink voltak többségben, a szurkolók jóvoltából mindenhol úgy érezhettük mi vagyunk otthon.
A hazai mérkőzéseken átlagban 40
belépőt adtunk el, bár ennél mindig sokkal többen voltunk, itt szeretném megköszönni Farkas Istvánnak és Sólyom
Lászlónak a belépők árusításának lebonyolítását és a pontos elszámolást.
Köszönetet szeretnénk mondani Dr.
Navracsics Tibornak hogy a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
250.000 Ft-tal támogatja az egyesület
működését.

Irmes Zsoltnak aki egy garnitura szereléssel támogatott bennünket.
Id. Fülöp Győzőnek 50.000 Ft támogatásáért.
A hajmáskéri önkormányzatnak és
Köbli Miklós polgármester úrnak hogy
hétről hétre mindig kifogástalan állapotú
pályán játszottuk a hazai mérkőzéseket.
A téli szünetben sem maradunk foci nélkül neveztünk a téli műfüves nagy pályás
tornára. A helyszín Veszprém lesz.
Ahogy elkészül a sorsolás azt a helyi
újságban ismertetjük.
Minden kedves támogatónknak
és szurkolónknak Kellemes
Karácsonyi Ünnepeket
és Boldog ÚJ Évet Kíván a
Hajmáskéri Labdarúgó Sport
Egyesület.

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS

MEGNYÍLT A TRAFIK

a Lurkó Óvodának és a gyermekeknek nyújtott
önzetlen segítségért és támogatásért!

Ezúton tájékoztatom a lakosságot, hogy megnyílt a
Nemzeti Dohánybolt a Jókai Lakótelep 9. sz. alatt a
Margaréta ABC mellett.

Köszönetünket fejezzük ki

Nyitva tartás:

Köbli Miklós polgármesternek
Szolga Róbert vállalkozónak
Szalai Attila és a Bendola Betéti Társaságnak
Miklós Judit és a Közös Jövőnkért Alapítványnak
a WIPO Kft-nek
Csiza Erika Erzsébet vállalkozónak
Szülőknek és helyi lakosoknak
Farkasné Dunai Andrea
intézményvezető

Szépkorú jubileumi köszöntése
Csomay Károlyné, 2013. december 10-én töltötte be
90. életévét
Köbli Miklós polgármester úr és Kovács János jegyző úr
köszöntötte Anna nénit és adta át Orbán Viktor miniszterelnök úr jókívánságait, valamint az emlékplakettet.

H–P.: 06.30 – 18.30
Szo.: 06.30 – 14.30
Va.: 06.30 – 11.00
Ünnepnapokon: ZÁRVA
Ifj. Köbli Miklós
egyéni vállalkozó

Rendőrségi hírek
Az elmúlt tél rendkívül hideg időjárása, a márciusi hóvihar után
talán már komolyan vesszük, ha a meteorológiai szolgálat előjelezése veszélyhelyzetre hívja fel figyelmünket.
Szép és megható történeteket tudnak mesélni azok, akik ezekben
az időszakokban elesett, magatehetetlen, veszélybe került embertársaikon segítettek. A híradásokban is találkozhattunk az önzetlenség
elismerésével, hálás köszönetekkel.
A Rendőrség részéről már az ősszel megtörtént a veszélyeztetett
csoportba sorolható emberek és tartózkodási helyeik feltérképezése,
felkeresése. Ez nemcsak a hajléktalanok számbavételét jelenti! Sok
idős ember is él egyedül. Köztük és a fiatalabbak között is vannak,
akik betegek, rokkantak, elesettek, nem tudják ellátni magukat megfelelően. Sokan élnek a települések külterületein, kieső helyeken,
rossz körülmények között, akiknek nincsenek szomszédjai, akikre
nem figyel senki. Ők azok, akikre a hidegben jobban kell figyelnünk!
A rendőrség folyamatosan, visszatérően járja a területet, rendszeresen felkeresi az ismert tartózkodási helyeket, elesett embereket
saját otthonaikban, hogy szükség esetén intézkedjen, vagy jelezze az
önkormányzatoknak, társhatóságoknak hol, milyen segítségre lenne
szükség.
Nagy segítség az, amikor bejelentés érkezik rászorulókról, hiszen
az időben érkező segítség ér a legtöbbet!
A külterületek, ritkán lakott helyek ellenőrzése bűnmegelőzési
szempontból is jelentős, mert a mozgás elriasztja a rossz szándékkal
érkezőket, akik a felügyelet nélkül hagyott nyaralókat feltörik, és
esetenként csak téli szállásra használják.
Az év végi ünnepek felszabadult hangulatában, gyakran alkohol
hatása alatt gyakoribbak a közhangulatot rontó garázdaságok, rongálások, hangoskodások. Nemcsak a környezetünkben élők, barátaink
hangulatát, hanem a saját kedvünket is elronthatja a rendőri intézkedést igénylő, kihívó magatartásunk. Az egymásra figyelés szórakozás
közben is elengedhetetlen! Megelőzhetjük vele, hogy ismerőseink,
barátaink szabálysértést, bűncselekményt kövessenek el, vagy váljanak annak áldozatává. A közelgő szilveszter éppen ilyen alkalom!
Ne felejtsék el, a petárda vásárlása, eladása, használata tilos!
Csak a kereskedelemben legálisan beszerezhető kis tűzijátéknak számító eszközöket vegyük igénybe az évvégi programok színesítéséhez. A médiában ezek használatának szabályozásáról elhangzó információkat vegyük komolyan, mert saját testi épségünkért, mások, akár
gyermekeink sérülésével járó balesetekért csak magunkat okolhatjuk.
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A Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium sajtóközleménye
Ingyenesség, gyorsaság és hatékonyság: újabb
lépések az ügyfélbarát közigazgatásért
November elején nyújtotta
be a közigazgatási tárca a
parlamentnek azt a törvénymódosító csomagot, amely
számos ponton tovább egyszerűsíti az ügyfelek mindennapi ügyintézését a kormányhivatalok működésének
tapasztalatai alapján, valamint segíti a bűncselekmények áldozatait is avval, hogy
az okmányok pótlásának
költségeit a jövőben az állam
átvállalja.
A fővárosi és megyei kormányhivatalok igazságügyi
szolgálatainál tett bejelentés
után, a bűncselekmények áldozatai ingyenesen juthatnak új
személyi okmányokhoz a jövőben. A jelenlegi gyakorlat szerint a személyi okmányok pótlása az állampolgárt terheli, aki
egyébként is bűncselekmény
áldozata, s csak kivételes esetben engedélyezik a költségmentességet. Annak érdekében, hogy a bűncselekmény
áldozatait ne terheljék még
további kötelezettségek, a törvényjavaslat szerint a bűncselekmény vagy tulajdon elleni
szabálysértés következ- tében
elveszett vagy megsemmisült
személyazonosító igazolványt,
illetve lakcímet igazoló hatósági igazolványt illetékmentesen
lehet pótolni, hogy az áldozatot
ne terheljék további kötelezettségek. A pótolt okmányt az
eltulajdonított okmány érvényességi idejével és annak
megegyező adattartalmával
állítják ki.
A területi államigazgatás
átalakításának utolsó nagy
lépé-seként 2013 végén megkezdő- dik a kormányablakok
országos hálózatának kialakítása, az ehhez szükséges törvényi módosításokat szintén tartalmazza a benyújtott javaslat.
Több ponton módosul a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL.
törvény (Ket.). Többek között
lehetővé válik, hogy a Ket.-nek
a kormányablakokra vonatko-

zó rendelkezései az állampolgársági eljárásban is alkalmazandók legyenek, így egyes, az
állampolgársági eljárással kapcsolatos beadványokat a kormányablakoknál is be lehet
majd nyújtani. Mindemellett
rögzíti, hogy a kormányablak
közreműködő hatósági eljárása
esetén rövidül az érdemi ügyintézés ideje is. Hasonlóan a
jelenleg is működő kormányablakokhoz egy munkanap
alatt kell a kormányablaknak a
benyújtott kérelmet az eljáró
hatóság számára továbbítani.
A tervezet az elektronikus
anyakönyvi
nyilvántartási
rendszer funkcióit hozzáigazítja a modern és szolgáltató közigazgatás követelményéhez,
teljes mértékben összhangot
teremt az információs önrendelkezési jog védelmével
összefüggő alapjogi követelményekkel, valamint elősegíti
a rendszer még hatékonyabb
alkalmazhatóságát. Ezért több,
az elektronikus anyakönyvi
rendszer informatikai hátterének kialakítása során felmerült
szabályt pontosít. A benyújtott
javaslat módosítja az ingatlannyilvántartási törvényt is, így a
jövőben a kormányablakban
lehetővé válik a hiteles tulajdoni-lap másolat és térképmásolat kiadása.
A kormány célkitűzései
között kiemelt célként jelent
meg a Jó Állam létrehozása.
Az ügyfelek szempontjából
továbbra is elsődleges cél az
ügyintézés menetének egyszerűsítése, a kormányablakban
elérhető szolgáltatások folyamatos bővítése, a közigazgatásba vetett bizalom helyreállítása és az ügyfélbarát közigazgatás alapelvének széleskörű, élethelyzetekhez igazított alkalmazása.
Sajtó Osztály
Társadalmi Kapcsolatokért
Felelős Államtitkárság
Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium

Szeretettel várjuk Önt és családját
a Művelődési Házba

2013. december 22-én 16 órakor

FALUSI KARÁCSONYI
MŰSORRA
A műsorban fellépnek:
Kövirózsa Kultúrcsoport
HISZ tagjai
Nyugdíjas Klub Népdalköre
Gábor Áron Általános Iskola diákjai
Kelemen Mária Zita
Művelődési Ház vezetője

Hajmáskér Község Önkormányzata nevében
meghitt, boldog karácsonyi ünnepeket
és eredményekben gazdag, boldog új évet kívánunk
a hajmáskéri hírlap minden olvasójának.

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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