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XV. ÉVFOLYAM

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
A képviselő testület határozatai
1/2014. (I.30.) rendelet
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
módosítja az Önkormányzat
2013. évi költségvetéséről
szóló többször módosított
2/2013. (I.31.) önkormányzati rendeletét.

TARTALOM

Önkormányzati
hírek
1. o.
A választásról
2. o.
Sport
3. o.
Márc. 15-ei
megemlékezés
3. o.

2/2014. (I.30.) rendelet
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és megalkotja
az Önkormányzat 2014. évi
költségvetéséről szóló rendeletét
1/2014. (I.29.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja, Hajmáskér Község
Önkormányzat Képviselőtestületének 2014. I. félévi
üléstervét.
2/2014. (I.29.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a
Hajmáskér Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetés
előirányzatainak
módosítását.

4. o.
Iskolai hírek
5. o.
Rendőrségi hírek
6. o.

5/2014. (I.29.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a
Sólyi Szőlőhegyi Kertbarátok
Egyesülettel kötendő együttműködési megállapodás elfogadására vonatkozó javaslatot.
6/2014. (I.29.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Hajmáskér 037 hrsz-ú
ingatlant hatszázezer forintért
értékesíti a Körös Consult
Kft.-nek (1113 Budapest
Karolina út 17/B).
7/2014. (I.29.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Hajmáskér 1012 hrsz-ú
ingatlant határozatlan időre
bérbe adja 100,-Ft/év bérleti
díjjal Kovács Lászlóné, 8192.
Hajmáskér, Jókai Mór ltp.
4/C, fsz/2. szám alatti lakosnak.

3/2014. (I.29.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a
2013. évi belső ellenőrzésről
készült éves összefoglaló
jelentést

8/20104. (I.29.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
2014. augusztus. 31. napjától
felmondja Vajda Géza (8193
Sóly Kossuth L. u. 3/1) vállalkozóval az intézményi étkeztetésre kötött szerződést.

4/2014. (I.29.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta a Fire-Moon
Kft. „Krízis kezelési útmuta-

9/2014. (I.29.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a
közös fenntartású intézmé-

Polgárőrség
hírei

tó” ajánlatát, amit az Önkormányzat forrás hiánya miatt
nem tud elkészíttetni.

nyek 2013. évi költségvetési
előirányzatának módosítását.
10 / 2014. (I.29.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadta a
közös fenntartású intézmények 2014. évi költségvetését.
11/2014. (II.12.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
„A belügyminiszter 4/2014.
(I.31.) BM rendelete (egyes
önkormányzati feladatokhoz
kapcsolódó fejlesztési támogatás igénybevételének részletes szabályairól)” alapján
költségvetési
támogatási
kérelmet nyújt be az önkormányzat által fenntartott hajmáskéri Lurkó Óvoda intézmény székhely épületének
(8192, Hajmáskér Rákóczi F.
u. 13.) és telephelyének
(8192, Hajmáskér Bem J. u.
2.) felújítására (nyílászárócsere, fűtés korszerűsítés,
vizesblokk felújítás, hőszigetelés, tető felújítás) saját
forrás, önrész (25%) biztosításával, melynek összege
4.600.822 Forint.
A beruházás teljes költsége
23.004.108 Forint.
A pályázat feltételeként
Hajmáskér Község Önkormányzata vállalja 2 fő közfoglalkoztatott, 5 hónap időtartamra történő közfoglalkoztatását.
A Képviselő-testület megbízza Köbli Miklós polgármestert a költségvetési támogatási kérelem benyújtásával.

Tisztelt Választópolgárok!
A Magyar Köztársaság Elnöke a 16/2014. (I.18.) KE határozatával
az országgyűlési képviselők 2014. évi általános választás időpontját
2014. április 6. napjára (vasárnapra) tűzte ki.
A 2014. évi országgyűlési
választási eljárásról szóló
törvény alapján a korábbi
szabályoktól eltérően egyfordulós lesz. Megváltozott
az egyéni országgyűlési
választókerületek száma és
határa is. 386 országgyűlési
képviselő helyett 199 parlamenti képviselő kerülhet be
a választás eredményeként a
Parlamentbe. A 106 egyéni
választókerület közül Hajmáskér közigazgatási területén lakcímmel rendelkező
választópolgárok a veszprémi 001. számú országgyűlési egyéni választókerület
képviselő jelöltjeire szavazhatnak.
Választók nyilvántartása
A választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről szóló értesítést 2014.
február 17-ig kapják meg a
Nemzeti Választási Irodától.
A választópolgár, aki nem
kapta meg az értesítőt, vagy
az elveszti a helyi választási
irodától 2014. április 4-én
16 óráig új értesítőt igényelhet.
A szavazóköri névjegyzék
2014. január 18. napjától

2014. április 4 napja 16
óráig tekinthető meg a
Polgármesteri Hivatalban
(8192 Hajmáskér, Kossuth
L. u. 31.) a Választási
Irodán hivatali munkaidőben. Ezen időszak alatt lehet
személyesen és írásban
kérelmet benyújtani a névjegyzékből való kihagyás,
törlés, illetve névjegyzékbe
való felvétel miatt a választási iroda vezetőjétől.
Névjegyzékkel kapcsolatos
kérdések 587-470 telefonszámon tehetők fel.
Amennyiben a választópolgár a szavazás napján,
külföldön tartózkodik, Magyarország nagykövetségén,
vagy főkonzulátusán adhatja
le szavazatát, abban az esetben, ha kérte külképviseleti
névjegyzékbe történő felvételét.
Az a választópolgár, aki a
szavazás napján lakóhelyétől távol, de Magyarország
területén tartózkodik, átjelentkezéssel szavazhat. A
választópolgár lakóhelye
szerinti választási iroda az
átjelentkezőt a kérelem
alapján törli a lakcíme szerinti szavazóköri névjegy-

zékből, egyidejűleg felveszi
azon településnek a település szintű lakóhelyek rendelkező választópolgárok számára kijelölt szavazókörének névjegyzékébe, ahol a
választópolgár szavazni kíván.
Az átjelentkezéssel a választópolgár a lakcíme szerinti országgyűlési egyéni
választókerület szavazólapján szavazhat. Átjelentkezési kérelmét 2014. április 4én (péntek) 16.00 óráig kérheti. Nyomtatvány megtalálható a www.valasztas.hu
honlapon, illetve a Helyi
Választási Irodától igényelhető.
Szavazás
Szavazni a szavazás napján 06.00 órától 19.00 óráig,
kizárólag személyesen, a
választópolgár lakóhelye
szerinti kijelölt szavazókörben lehet.
Szavazni a következő érvényes igazolványok bemutatásával lehet:
• Lakcímet tartalmazó
(régi típusú) személyazonosító igazolvány vagy

• lakcímigazolvány ÉSszemélyazonosító igazolvány vagy
• útlevél vagy
2001. január 1-jét követően kiállított vezetői engedély
Az „Értesítőt” szavazatszámláló bizottság munkájának megkönnyítése érdekében szintén célszerű felmutatni.
Tisztelt Választópolgárok!
A hajmáskéri Választási
Iroda a Hajmáskéri Közös
Önkormányzati Hivatalban
működik (8192 Hajmáskér,
Kossuth L.u. 31.) A választások előkészítésével, lebonyolításával kapcsolatos
jogi, szervezési, informatikai tájékoztatás, felvilágosítás kérhető az 587-470 telefonszámon, hajmaske@sednet.hu email címen, illetve
személyesen a Jegyzőtől
minden nap a Hivatal teljes
munkaideje alatt.
Hajmáskér, 2014. február 27.
Kovács János György
jegyző

ÓVODAI BEÍRATÁS
Lurkó Óvoda
Értesítem a Tisztelt Szülőket, hogy az óvodai beíratás
időpontja a 2014/15-ös nevelési évre
2014. április 28-án
hétfőn 8-16 óráig
2014 április 29-én
kedden 8-16 óráig lesz.
Helyszín: Lurkó Óvoda
Hajmáskér, Rákóczi F. u. 13.
Kérem, hogy az óvodai
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beíratásra az alábbi iratokat hozza magával:
- szülő /gondviselő/ személyi igazolványa, lakcímkártyája
- gyermek születési anyakönyvi kivonata
- gyermek TAJ kártyája
- gyermek lakcímkártyája.
Az óvodai beíratásra várjuk azokat a Szülőket, akik-

nek a gyermeke 2014. augusztus 31-ig a harmadik
életévét betölti, továbbá azokat, akiknek gyermeke 2014.
szeptember 1-je és 2015.
május 31-e között tölti be
harmadik életévét (ezeket a
gyermekeket előjegyzésbe
vesszük).
Tájékoztatom a Kedves
Szülőket, hogy abban az
évben, melyben az ötödik

életévét betölti a gyermek, a
nevelési év kezdő napjától
kötelező óvodába járni.
Amennyiben a szülő vagy
törvényes képviselő az ilyen
korú gyermeket az óvodába
nem íratja be, szabálysértést
követ el.
Hajmáskér, 2014.02.28.
Farkasné Dunai Andrea
intézményvezető

2013-14-es Megyei IV.osztály
Keleti csoport tavaszi fordulók időpontja
06.07. 17:00 SZOMBAT!!!
Balatonszőlős SE-H.S.E
06.09. 17:00 HÉTFŐ!!!!
Bakonynána SK-H.S.E
06.15 17:00 H.S.E-Várpalotai
BSK.
A téli szünetben három játékost
igazoltunk,akik több poszton is
szerepelhetnek.
Kovács Zsolt, a Gyulafirátót csapatából, Zsolt Hajmáskéri lakos.
Oláh Csabát, a Jásd csapatából,
Csaba Péti lakos.
Óvári Gyulát, az Öskü csapatából, ő szintén Hajmáskéri lakos.
Remélem hogy kettő hajmáskéri
igazolást a közel jövőben többen
követik.

2014.
04.06. 16:00 H.S.E-Dörgicse SE
04.13. 16:00 Eplényi SE-H.S.E
04.20. 16:00 H.S.E-Tihanyi FC
04.27. 16:00 H.S.E-Olaszfalu SK
05.01. 16:30 CSÜTÖRTÖK!!!!
Hárskút SE-H.S.E
05.04 16:30 H.S.E-Litéri SE
05.11 16:30 Pécselyi SE-H.S.E
05.18 16:30 H.S.E-Bakonybél
SZSE
05.25. 17:00 Nagyvázsony
KTE-H.S.E
06.01. 17:00 H.S.E-Jásd SE

Sajnos a távozásról nem tudtuk le
beszélni Deák Ferdinándot,
Csopakra igazolt.
Ennek ellenére bízom benne hogy
a három igazolással erősödtünk és
továbbra is versenyben vagyunk a
dobogó felső fokának a megszerzésében.
Arra kérném a kedves szurkolókat
hogy tavasszal is jöjjenek
és szurkoljanak a csapatnak.
Megszeretnénk köszönni ismét
dr.Navracsics Tibor miniszterelnök
helyettesnek, és a K.I.M.-nek
250.000Ft adományozását.
HSE elnöke:
Fülöp Csaba

MEGHÍVÓ
Tisztelettel várjuk Önt és családját

2014. március 15-én 10 órakor
a Művelődési Házba

Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc
emlékére tartott ünnepi megemlékezésre
és koszorúzásra
Ünnepi beszéd
Az ünnepi műsorban fellépnek:
Hajmáskéri Gábor Áron Általános
Iskola tanulói
Vadgesztenye Nyugdíjas Klub Népdalköre
Kelemen Mária Zita
Művelődési Ház vezető
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HAJMÁSKÉR POLGÁRŐRSÉGE
A
Veszprém
Megyei
Rendőrkapitány-ság segítséget kért a hajmáskéri Polgárőr Egyesülettől, a 8-as
főútvonal mentén végzendő
munkák során talált
II.
Világhábo-rús robbanószerek őrzésére, hogy a területet
senki ne közelíthesse meg, ezt
a szolgálatot, nagyon szervezetten, két órás váltásban
végeztük, 10,00 órától - 18,00
óráig.
A
Veszprém
Megyei
Rendőrkapitány-ság
a
Polgárőrségnek köszönetét
fejezte ki.
Hajmáskér Polgárőrsége ez
évi, első taggyűlését tartotta,
melyen szavazati többséggel
megjelentek a tagok, így a
tisztségeket betöltő személyek újra - és megválasztása
is megtörtént.
A továbbiakban is az
Elnök: HORVÁTH ATTILA
maradt, Elnök-helyettesnek:
VÉPI ISTVÁN, Gazdasági
felelősnek:
FŐCZÉNY
ILDIKÓ lett megválasztva.
Az éves tervek között szerepel, a kapott támogatásból,
olyan korszerű védőmellények vásárlása, melyek minden évszakban használhatóak.
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Nem csak az idősekkel, de
minden korosztállyal közvetlen a kapcsolatteremtés, mely
eddig is hatékonyan működött. Viszont észrevehetően,
egyre többen keresnek meg
minket, amely egy pozitív
visszajelzés felénk.
Vépi István elnökhelyettes,
havi járőrszolgálati beosztást
készít, melynek alapján a
rendszeres járőrözés koordinálása történik.

ÚJ TAGOK
JELENTKEZÉSÉT
IS VÁRJUK!
A tavalyi évben nagy sikert
aratott a gyermeknap, melyet
ez évben is reményeink szerint megrendeznek, szolgálatteljesítés közben, tapasztalták, a szolgálatot teljesítő társak, hogy igénylik a helyi
lakosok az együtt töltött időt,
melyet színes programok
keretében tölthettek el.
Veszprémben e hónapban a
Nők és Kamasz lányok önvédelmi oktatását szervezi a
Veszprémi Rendőrkapitányság. Mivel hasznosnak, és
fontosnak tartjuk, terveink

között
szerepel,
hogy
Hajmáskéren is ilyen oktatás
mielőbb megvalósulhasson.
Minden olyan rendezvényen, ahová kérik tagjainkat,
a továbbiakban is aktívan
részt veszünk.
Mivel
a
Polgárőrség
önkéntes alapon működik,
így ezúton is kérnénk anyagi
támogatásunkat, mindenkinek a lehetőségéhez mérten.,
helyi önkormányzattól, helyi
vállalkozóktól, és akár
magánszemélyektől.
Polgárőrségünk szolgálati
gépkocsival nem rendelkezik, rossz idő esetén, vagy
amikor nagyobb területet
járunk be, polgárőrtársunk

saját gépkocsijával tesszük,
önköltségen! Így tudjuk vállalni ilyenkor a szolgálatot.
Olyan esetekben, amikor
járőrözés közben gyanús esetet észlelünk, gépkocsival
gyorsan, hatékonyan közbe
tudunk lépni, segítve így a
Rendőrkapitányság munkáját.
Fontos számunkra is a helyi
közbiztonság jobbá tétele,
ehhez kérjük a helyi lakók
együttműködését is!
Polgárőrtársak nevében is
köszönünk bármilyen segítséget!
Főczény Ildikó
Polgárőr

Iskolai Hírek
1. Megyei és Országos
Tanulmányi Verseny
sikerek:
Iskolánk tanulói az
elmúlt időszakban kiválóan szerepeltek a különböző versenyeken, melyeken az alábbi eredményeket érték el.
Arany János magyar
nyelvi verseny országos
döntő Budapest:
Kovács Janka országos
2. helyezés
Kálmán Kristóf országos 5. helyezés
(Felkészítő:
Szabóné
Horváth Mária)
Halász Dóra országos
7. helyezés
(Felkészítő: Forintosné
Barabás Marianna)
Hebe - Országos Irodalmi csapatverseny:
Bársony
Dominik,
Förköli Roland,
Barcza Balázs, Putz
Norbert, Plank Norman
országos 15. helyezés
(Felkészítő: Forintosné
Barabás Marianna)

A három helyezett az országos döntőn: Halász Dóra, Kovács Janka, Kálmán Kristóf

Valéria, Ékes Tamásné,
Nagy Nándor, Szakács
Károly)
Fekete István mesevetélkedő csapatverseny
Szentkirályszabadja:
Kálmán
Benedek,
Károlyi Zsófia, Budai
Boglárka, Simon Gergely
2. helyezés
(Felkészítő:Ékes
Tamásné)

2. Országos KompeSudoku matematikai
tenciamérés eredméverseny megyei döntő
nyek:
Veszprém:
Németh Fanni, Dufka
2014. február 28.-án az
Alexandra 5. hely, Holics Oktatási Hivatal nyilváViktória, Kovács Janka nosságra hozta a 2013. évi
8. hely
kompetenciamérés eredHibátlan megoldása volt ményeit. A mérésekről
az alábbi tanulóknak:
fenntartói, intézményi és
Lukács Írisz, Kálmán tanulói szintű elemzéseBenedek, Báder Vivien, ket készített.
Halász Dóra ők csak a
Az említett jelentések
teljesített idő miatt nem megtalálhatók
a
kerültek az első nyolcba. www.oktatas.hu oldalon
(Felkészítők: Gerendás a „Megjelentek a 2013.

2012/2013 tanév
Hajmáskér Gábor Áron
Általános Iskola átlaga
1489 (1395;1570)
1561 (1459;1679)
1656 (1598;1711)
1705 (1660;1761)
évi Országos mérés iskolai eredményei”.
Iskolánk Tanulói a felmérésen az előző évek
gyakorlatának megfelelően jól teljesítettek, mivel
vagy az országos átlagnak
megfelelő
eredményt,
vagy annál jobb eredményt értek el.
Bekukkantó
Iskolaváró nyílt nap
2014. március 22.
szombat 900-1200 tartjuk, és minden leendő elsőosztályost és szüleit
szeretettel várjuk.

Országos átlag
1489 (1488;1490)
1497 (1496;1498)
1620 (1620;1622)
1555 (1554;1557)
Helye: Hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola,
Hajmáskér Iskola út 1.
Program:
Szülőknek és gyermekeknek:
„Ilyen a mi iskolánk” az
iskola termeinek, épületének megtekintése
Szülői értekezlet - szülőknek
• a beiskoláztatásról
• iskolánkról
• az új nemzeti köznevelési törvényről
Ismerkedés- játékos feladatok- a gyermekeknek.
Ékes Tamás
igazgató
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Rendőrségi hírek
Safer Internet Day /A biztonságos internetezés napja
Az internet használata ma
már gyakorlatilag elkerülhetetlen. Már az általános iskolában
is tanulnak a gyerekek informatikát, és a számítógépes
ismereteken belül internet
használatot. Későbbi tanulmányaik során egy-egy feladat
megoldásához,
kisdolgozat
elkészítéséhez internet nélkül
már hozzá sem fognak. Ilyen
esetekben a „könytárazás”
gyors és egyszerűbb módját
választják. A felsőfokú intézmények hallgatói az oktatási
intézményeikkel a kapcsolatot
szinte már csak az internet
használatával tudják tartani.
A hétköznapi életben is az
internetet vesszük igénybe a
barátainkkal,
ismerősökkel
való kapcsolattartásban, utazás
előtt menetrend keresésnél,
vásárlásnál, mesterember keresésénél, banki ügyek intézésénél, hírek olvasásához, bennünket érdeklő témákban információszerzéshez, zenék, filmek,
könyvek, letöltéséhez vagyis
szórakozáshoz. És még sorolhatnám a lehetőségek végtelen
tárházát, amelyet az internet
nyújt.
Szeretek netezni, szeretek
szörfölni a neten, de
Nem adom meg és nem
teszem közzé a személyes
adataimat, banki adataimat,
elérhetőségemet minden
szíre-szóra,

Nem töltök fel fotókat másról, magamról is csak
olyant, amit akár évek
múlva is vállalhatok,
Nem kommunikálok olyan
stílusban, témában, másokról véleményt nyilvánítva,
amely nem tartozik a nagy
nyilvánosságra,
Nem hiszek el mindent feltétel nélkül, amit olvasok,
amit látok,
Nem vásárolok csak postai
utánvétellel ismeretlen emberektől, cégektől,
Nem nézegetek tiltott információkat hordozó oldalakat,
Nem töltöm a „fél életemet”, a szabadidőmet a számítógép előtt.
Így elkerülhetem, hogy
Adathalászok hálójába kerüljek, akik az általam megadott információk alapján
bűncselekményt követnek
el ellenem, vagy a látottak,
tapasztaltak, a velem megtörténtek miatt áldozattá
váljak,
Megszámlálhatatlan, időnként zaklatásnyi mennyiségű hirdetést, reklámot kapjak,
Megharagudjanak rám a
barátaim, ismerőseim, hogy
kellemetlen helyzetbe hoztam őket, jómagam bűncselekmény elkövetőjévé váljak.

Szeretettel
köszöntjük nő
olvasóinkat a
Nemzetközi
Nőnap
alkalmából.

A közösségi oldalakon egy
új, veszélyes szokás terjed a
fiatalok körében, a cyberbulylying, vagyis zaklatás. Az
egyre gyakoribb internetes kortárs-zaklatás divatja mostanra a
magyar fiatalokat is elérte.
Egyre többen próbálják kiközösíteni vagy megleckéztetni a
számukra nem szimpatikus
osztálytársat például úgy,
- hogy álprofilt hoznak létre
a nevükben, szervezetten pocskondiázzák egy közösségi oldalon,
- esetleg megverik és az erről
készült videót feltöltik a netre,
- mobiltelefonon küldenek
kellemetlen vagy ijesztő SMSeket.
Zaklatást valósít meg a
Bűntető Törvénykönyv szerint
az,
• aki mást megfélemlítve,
magánéletébe, minden napjaiba beavatkozva rendszeresen,
tartósan háborgat,
• aki mást vagy hozzátartózóját személy elleni erőszakos vagy testi épségét veszélyeztető cselekmény elkövetésével fenyeget.

közzéteszed! Bármit küldesz,
vagy posztolsz online, legyen
az fotó, vagy szöveg, nagyon
gyorsan elterjedhet, nem törölhető, örökre online maradhat.
3. A jelszavadat kezeld úgy,
mint a fogkefédet – ne oszd
meg másokkal! A mobil számodat csak megbízható barátaidnak add meg!
4. Blokkold a zaklatót! Tanuld meg, hogyan blokkolhatod vagy jelentheted, aki kellemetlenül viselkedik, és ne vágj
vissza, ne válaszolj haragból!
5. Mentsd el a bizonyítékot!
Tanuld meg, hogyan mentheted el a sértő üzeneteket, képeket vagy online beszélgetéseket!
6. Beszélj róla! Ha sérelem
ért, mondd el egy felnőttnek,
akiben megbízol, vagy hívd a
Kék Vonal Helpline számát:
116 111, vagy a rendőrséget!
7. Ne állj félre, ha tudsz róla,
hogy valakit zaklatnak!
Támogasd az áldozatot, jelentsd a zaklatást! Te hogy
éreznéd magad, ha senki nem
állna melléd?

Tippek gyerekeknek és fiataloknak az internetes zaklatás
megelőzésére

Kedves Szülők, Pedagógusok, gyermekekkel foglalkozó
Felnőttek!
Mindnyájunk feladata, hogy
megvédjük gyermekeinket, fiataljainkat az internetes bűnelkövetéstől és áldozattá válástól.

1. Mindig tartsd tiszteletben
a többieket! Nem láthatod,
milyen hatással vannak szavaid, vagy az általad küldött
képek másokra, ezért fontos,
hogy tartsd őket tiszteletben, és
gondold meg, mit mondasz/küldesz másoknak.
2. Használd az eszed, mielőtt

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi
Rendőrkapitányság

Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2014. I. féléves
adódját 2014. március 17-ig fizethetik be késedelmi pótlék
mentesen az Önkormányzat különböző adószámláira az értesítésben kiküldött csekken vagy átutalással.
Hajmáskér, 2014. február 27.
Együttműködésüket köszönjük.
Kovács János György s.k.
jegyző
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