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44/2014. (V.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzat Képviselő-testülete
„Az Önkormányzat 2013. évi
gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatainak ellátásáról
szóló beszámoló”-t megtár-
gyalta és a 7. ponthoz kapcso-
lódóan az alábbi kiegészítés-
sekkel elfogadja.

A települési önkormányzat
és a civil szervezetek közötti
együttműködésről szóló feje-
zetben szerepeljen a Közös
Jövőnkért Alapítvány szerve-
zésében a már 19 éve meg-
rendezésre kerülő „Mikulás
járat” program és a 7 éve
működő egy hetes nyári alko-
tó műhely.

A képviselő-testület felkéri
a jegyzőt, hogy az értékelést a
Veszprém Megyei Kormány-
hivatal Szociális és Gyámhi-
vatala részére küldje meg.

45/2014. (V.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a
Hajmáskér Szabályozási ter-
vének módosításával kapcso-
latos beszámolóját.

46/2014. (V.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a
hajmáskéri falunap program-
jának tervezetét.

47/2014. (V.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képviselő-testülete
Veszprémi Kistérség Több-
célú Társulásának a szemé-
lyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, azok igénybevé-
telének rendjéről, a fizetendő
térítési díjak megállapításáról
szóló rendelet módosítását
elfogadja.

48/2014. (V.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képviselő-testülete
elfogadja a Veszprémi Kis-
térség Többcélú Társulása
2013. évi tevékenységéről
szóló beszámolót.

49/2014. (V.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képviselő-testüle-
te, a Hajmáskér Község Ön-
kormányzata és az Amatera-
szu Korlátolt Felelősségű
Társaság között, 2011. év
június 14. napján létrejött
ingatlanok igénybevételéről
kötött szerződés 11. pontját
az alábbiak szerint módosítja: 

A beruházást legkésőbb
2015. május 31. napjáig a ter-
vek szerint maradéktalanul
megvalósítja.

50/2014. (V.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Köbli Miklóst,
Hajmáskér Község polgár-
mesterét, hogy a Hajmáskér
616/156 hrsz ingatlan 1-2
épületének („H” épület) mű-
emléki védettségének a törlé-
sét kezdeményezze az illeté-
kes hatóság felé.

51/2014. (VI.11.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képviselő-testülete
a 2014. évi hajmáskéri falu-
napot 2014. augusztus 08. és
2014. augusztus 09. között
rendezi meg. A falunap 2014.
augusztus 08. napján 18:00
órakor a Falu és Tábortörté-
neti Múzeumnak helyt adó
épület átadásával és a Tábor-
történeti kiállítás megnyitójá-
val veszi kezdetét.

52/2014. (VI.11.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képviselő-testülete
szándéknyilatkozatát adja,
hogy a jövőben együttműkö-
dik Hajmáskér-Sólyi Refor-
mátus Társegyházközséggel a
szociális alapellátás biztosítá-
sánál. 

Felhatalmazza Köbli Mik-
lós polgármestert, hogy Biká-
di László Károly, a Hajmás-
kér-Sólyi Református Társ-
egyházközség lelkészével,
dolgozzák ki az együttműkö-
dési megállapodást, és azt ter-
jessze a Képviselő-testülete
elé.

53/2014. (VI.11.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képviselő-testülete
megbízza a Traverz 50
Mérnöki Iroda Kft.-t (8200
Veszprém, Bajcsy-Zs. u. 10.)
a Hajmáskér 616/9 hrsz, tor-
naterem és öltöző engedélye-
zési kivitelezési tervének
elkészítésével.

Önkormányzati határozatok
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54/2014. (VI.25.) határozat
Helyi adóhatóság tevékeny-

ségéről készített beszámoló
elfogadása.

55/2014. (VI.25.) határozat
Lurkó Óvoda2013/2014.

nevelési évéről szóló beszá-
moló elfogadása.

56/2014. (VI.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képviselő-testülete

a hajmáskéri Gábor Áron
Általános Iskolában és a haj-
máskéri Lurkó Óvodában a
gyermekek és a tanulók szá-
mára az iskolai tanítási napo-
kon az étkeztetés (déli meleg
főétkezés) biztosítása 2014.
szeptember 01. napjától

2015. augusztus 31. napjáig
terjedő időszakra meghirdetet
ajánlattételi felhívásra 2 da-
rab árajánlat érkezett

Bakony Gaszt Zrt. (8200

Veszprém, Radnóti tér 2.)
ajánlata: 

Gábor Áron Általános
Iskola: Bruttó 590 Ft/adag

Lurkó Óvoda:
Bruttó 450 Ft/adag

Vajda Géza (8193 Sóly,
Kossuth u. 3/1.) ajánlata:

Gábor Áron Általános
Iskola: Bruttó 676 Ft/adag

Lurkó Óvoda:
Bruttó 525 Ft/adag

Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete

az összesen 2.538.000 Ft-tal
kedvezőbb ajánlatot adó,
Bakony Gaszt Zrt.-vel (8200
Veszprém, Radnóti tér 2.) köt
megállapodást, a 2014. szep-
tember 01. napjától 2015.
augusztus 31. napjáig terjedő
időszakra intézményi közét-
keztetésre.

Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képviselő-testülete
felhatalmazza Köbli Miklós
polgármestert a megállapodás
megkötésére.

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
(Folytatás az előző oldalról)

Hajmáskéri Közös Önkormányzati 
Hivatal 

pénzügyi vezetői állást hirdet. 

Jelentkezési határidő: 
július 31. 

Részletes kiírás: www.hajmasker.hu és
www.soly.hu

Nevek: Zergi Balázs, Wallner Zsolt, Oláh Csaba, Köbli
Miklós, Czirók Attila, Deák Ferdinánd, Marosfi Tamás,
Szentpéteri Péter, Wallner Róbert, Wallner Lóránd,
Dolgopolij Anatolij, Kocsis Gergő, Fülöp Csaba, Porogi
Lajos, 

Gugolnak: Óvári Gyula, Roll Adrián, Lázár Norbert,
Kovács Norbert, Németh Krisztián, Sólyom László, Szkok
István. 

A képről hiányzik: Kocsis Zsolt, Kovács Zsolt, Békefi
Milán, Bogdán István, Porogi Patrik.

Fülöp Csaba HSE elnöke 

A megyei negyed osztály 
első helyezett csapata

Augusztus 8. péntek

18.00 Zenés áhitat a Református templomban
Beszédet mond: Bikádi László református lelkész
Közreműködnek: Lauer kitti, Halász Dóra (vers)
Nagy Alexandra, Sinkó Dalma, Somosfalvi 
Orsolya, Marosné Kovács Tünde fuvola

18.30 Történelmi Emlékmenet
Református templomtól a Falu és Tábortörténeti 
Múzeumhoz
Közreműködnek: 
Vadgesztenye Nyugdíjas Népdalkörének férfikara

19.30 Falu és Tábortörténeti Múzeum ünnepélyes 
átadása és a kiállítás megnyitója
Megnyitja: Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
Vezetője: 
Dr. Kovács Vilmos ezredes-parancsnok
Közreműködnek: Kovács Janka (vers) 
HM. Légierő Zenekar Veszprém

20.00  Falunapi megnyitó: 
Köbli Miklós polgármester

Augusztus 9. szombat
Helyszín: Közösségi Ház
10.00 Ügyessségi játékok és versenyek gyerekeknek népi 

fajátékokkal 
Lélekképek – rajzos meditáció
Vezeti: Miklós Judit

10.00 Családi főzőcske
11.00 Történelmi vetélkedő gyerekeknek – családoknak 
18.30 Hajmáskéri Nyugdíjas Népdalkör és a Vadgalamb 

Népi Tánccsoport műsora
19.00 Csőgör Gábor műsora népszerű slágerek 
19.30 Carmen tánccsoport
19.40 Omász Kati műsora nosztalgia dalok
20.10 Andrej Akusztik
20.40 GOMES – Stage Mozdulat és Művészeti Stúdió 

táncos műsora
21.00  Sipos F. Tamás műsora (Trabanton 

szállni élvezet – buli van a strandon)
22.00 Ezone együttes műsora
23.00  Utcabál Sziránszki Krisztiánnal

(A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.)
Helyszín a volt katonai tábor szabadtéri színpada. 

A programokra a belépés ingyenes.



Ebben az évben harmadik alkalommal
került megrendezésre a Művelődési Ház
keretében a Kalandtúra, amelynek a gya-
logosok részére készített túra megszer-
vezését a Kőalja Szakosztály szervezte. 

Sajnos a sok előkészítő munkát igény-
lő versenyen egyáltalán nem volt túl
nagy az érdeklődés. Mindössze öt csapat
indult. 

A játékos Kalandtúrán a csapatok a
következő  helyezéseket érték el. 

I. helyezett Teki csapat 98 pont

II. helyezett  Egér csapat  76 pont

III. helyezett Nagy csapat 75 pont
IV. helyezett Kellemes 

negyvenesek 74 pont

V. helyezett Picur csapat  69 pont

Ezúton szeretnék köszönetet mondani
azoknak, akik segítettek a gyalogos
kalandtúra megszervezésében: Szántóné
Egri Évának, Omász Istvánnak, Terjéki
Lászlónak, Takács Lászlónénak és két
unokájának, Pankának és Boginak.

Akik viszont eljöttek, és végigjárták a
7,6 km-es, nem túl fárasztó távot,  egy
kicsit tettek saját egészségük érdekében
is, s közben még jól is érezték magukat,

amint azt le is írták. Köszönjük a részvé-
telüket, és véleményüket.

Omász Istvánné
Kőalja Szakosztály vez.

Vélemények a túráról

Nagyon tetszett a kalandtúra. Volt
ügyességi, szellemi, és logikai feladat is.
Végig a sárga szalagot kellett követni.
Egyik kedvencem volt a lajhármászás.
Nagyon jó idő volt. Végig jártuk az
egész falut. Sok ismeretet szereztünk.
Visszaérve megszámolták a pontjainkat,
és várt minket a finom ebéd. Remélem
jövőre is lesz ilyen program.

Egér csapatból:
Budai Boglárka, 4. oszt. tanuló. A csa-

pat tagja volt még Budai Csabáné, és
Budai Zsuzsanna.

Amint meghallottuk, hogy idén is ren-
deznek kalandtúrát, elhatároztuk, hogy
jövünk, és az idén mi nyerünk. (Bár most
már ezt nem tartjuk valószínűnek.)
Ugyanolyan volt, mint a tavalyi, bár ez,
egy kicsit rövidebbnek tűnt. Jók voltak a
feladatok, főleg a lajhármászás. Nagyon
élveztük. Jövőre is jövünk.

Nagy csapat: Ékes Ágota, Lauer Kitti

Nagyon jól éreztük magunkat a túrán.
Örülök, hogy az idén is megszervezték.
Kisfiam idén lett 2 éves, végre mi is részt
vehettünk rajta. A túrának köszönhetően
olyan helyeken jártunk, ahol csak
nagyon régen. Ötletes megmérettetések-
ben szerepelhettünk. Remélem, jövőre is
jöhetünk.

Picur csapat:
Havasi Péter, Michaela és Balázs

Köszönjük a remek szervezést, a ver-
senybírók pozitív hozzáállását, az ötletes
feladatokat és a jól kijelölt útvonalat, s
az önkéntesek munkáját.

Kellemes Negyvenesek csapata: 
Buzai Tünde, Perei Cecilia, 
Boór József.

A túra jó volt, ismét új vidéken men-
tünk. Megint sok érdekességet tudtunk
meg a faluról. Jól esett a séta is.

Teki csapatból:
Pongráczné Virág Violetta
A séta nagyon jó volt. Túra közben lát-

tam gyíkot, békát, vízisiklót, és hallot-
tam egy őzet, és láttam, hogy egy mezei
egér ette a füvet. Szerintem nagyon
egészséges volt ez a 7,6 km-es túra.
Szeretettel írta az Teki csapatból:
Pongrácz Eszter
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JANUÁR
Hajmáskéri Horváth Attila: Nem ér

a nevem – novelláskötet kiadása
Az anyagi támogatás mellett nagyon

jelentős szakmai segítséget nyújtottunk a
novelláskötet megszületéséhez.

Segítő önkéntesek: 
dr. Ladányi István egyetemi docens
– szakmai állásfoglalás.
Sümeginé Hegyi Ilona – szerkesztés,
biztatás.
Lingl Csaba - borítóterv, s a fejeze-
teket elválasztó grafikák.
Vörös József – arckép fotók, több-
szöri szállítás a nyomdába.
Forintosné Barabás Mariann – nyel-
vi lektorálás.

Károlyi Ibolya – nyelvi lektorálás.  
Miklós Judit – szerkesztés, koordi-
nálás, nyomdai kapcsolattartás.

Hajmáskéri Látlelet – kiállítás és
könyvbemutató a Magyar Kultúra Napja
alkalmából

Helyszín: Hajmáskér, Közösségi ház
A program célja a községben élő és

alkotó amatőr művészek számára bemu-
tatkozási lehetőség megteremtése, s egy-
ben a helyi értéktár kialakításához az
alapok lerakása.

Kiállítók:
Képzőművészet: 

Lingl Csaba - light box
Iparművészet: 

Miklós Judit – értéktartók (nemez-
zsákok), kazettás faliszőnyeg

Dombiné Duducs Judit – gyapjú 
szőnyegek, párnák

Fotóművészet: Vörös József –

évszakok sorozat, éjszakai fények
Dombi Nikolett – természetképek
Raffai Attila – közelképek
Molnár Csaba – vízesés
Miklós Judit – párban
Ispán Tímea – magányos pók

Ezt az alkalmat ragadtuk meg, hogy a
'100 év másképp' címmel meghirdetett
alkotói pályázat legérdekesebb pálya-
munkáját is bemutassuk.

Dombi Nikolett makettje került kiállí-
tásra.

A kiállítás megnyitójára Köbli Miklós
polgármestert kértük fel.  

A könyvbemutatóban közreműködött
az Amatőr Komédiás Társulat.

A vendéglátáshoz hozzájárult: Vörös
Józsefné, Horváth Attila, Dombiné
Dudics Judit, Lingl Csaba, Dombi
Nikolett.

(folytatás a következő oldalon)



FEBRUÁR

Grafikai műhely
Két héten át, napi 4 órában

várta az érdeklődőket térítés
mentesen a műhely a kiállító-
térben. Lehetőség volt sok-
szorosító eljárásokat kipró-
bálni, magas és mélynyomá-
sú dúcokat készíteni.

A foglalkozásokat Lingl
Csaba önkéntes munkában
vállalta.

A nyomdaprést Vörös
József erre az alkalomra
készítette, s adta kölcsön térí-
tés mentesen.

JÚNIUS
Jelenlévő múlt címmel

rendezett kiállítást a VMNE,
melyen bemutatásra kerültek

Dombiné Dudics Judit
szőttesei a veszprémi Bako-
nyi házban.

JÚLIUS
Július 08.- 12.                  
Kincskereső - nyári alko-

tóműhely
Hetedik alkalommal mű-

ködött a nyári műhely, ahol a
hagyományos képzőművé-
szeti technikák mellett szere-
pet kaptak a játékos, kreativi-
tást fejlesztő feladatok és új
technikák.

Minden nap 9-13 óráig
folyt a munka a Közösségi
ház földszinti termében. Pár
nap alatt színekkel és élettel
telt meg a tér a jókedvű mun-
kának köszönhetően.

A reggel játékos bemelegí-
tővel indult, ahol a jó hangu-
laton kívül az idegen nyelvek
gyakoroltatása volt a fő cél.
A hét folyamán élvezettel
készültek a saját jelek síkban
és térben, nagy műgonddal a
kincsesládák, a nemezjáté-
kok, kedvenc volt a kötélve-
rés (még mindig!) Volt házi
hangszerbemutató és mini
koncert Fátrai Gabriella
fagott tanárnak köszönhető-
en. Közös munkát igényelt az
'értéktár megalkotása' s a
záró útravaló oklevelek elké-
szítése.

A műhely munkáját
Nagyné Mohos Marianna
önkéntes nagyi segítette.

A programról a Balaton
Vehír is tudósított.

http://veol.hu/veszprem/ki
ncskeresok-a-taborban

OKTÓBER
Az idők jelei címmel meg-

rendezett kiállításon Gyula-
firátóton  mutatta be alkotá-
sait Dombiné Dudics Judit és
Miklós Judit.

NOVEMBER
Raportra – Budapest

Mácsai Galéria
Miklós Judit merített papír

képein mutatta be Gondolat
raportjait a kARTon művé-
szeti egyesület által szerve-
zett kiállításon.

DECEMBER
Mikulás járat 
(Hajmáskér, Veszprém,

Várpalota, Sóly)
19. alkalommal indult útjá-

ra a járat térítés mentesen.
Első alkalommal kapott meg-
hívást a hajmáskéri Lurkó
Óvodába a Mikulásunk,
ahová természetesen nem

érkezett üres kézzel. Több
családnál sikerült meglepe-
tést szerezni a gyerekeknek,
de járt orvosnál, cégnél is a
járat.

A hajmáskéri csoportos
találkozót Hortobágyi Csilla
szervezte nagy körültekintés-
sel, ezért első számú Mikulás
Manóvá neveztük ki. Szám-
talan ’véletlen’ találkozásra
is nyílt lehetőség, s a hajmás-
kéri Hangulat Cukrászda
meglepetés mézeskalácsai-
nak közönhetően ez az év a
'segítség a segítőknek' mottó-
val kerül be az alapítványi
archívumba.
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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

(Folytatás az előző oldalról)

Megvalósult programok 2013


