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XV. ÉVFOLYAM

ÖNKORMÁNYZATI HÍREK
1/2015. (I.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és elfogadja a
közös fenntartású intézmények 2015. évi költségvetését.
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1/2015. (I.29.) rendelet
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és megalkotja
az Önkormányzat 2015. évi
költségvetéséről szóló rendeletét.
2/2015. (I.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a jelöltek meghallgatása után érvénytelennek nyilvánítja a kiírt Művelődési
Ház vezető pályázatot.
Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete újra meghirdeti a
művelődési ház vezetői álláspályázatot.
3/2015. (I.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megalkotja a nem közművel
összegyűjtött
háztartási
szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról szóló rendeletét.
4/2015. (I.28.) határozata
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
elfogadja az Önkormányzat
2015. I. félévi üléstervét.
5/2015. (I.28.) határozat
1./ A Képviselő-testület a
Hajmáskéri Közös Önkormányzati hivatal köztisztviselői 2015. évi teljesítmény –

követelményeinek
alapját
képző kiemelt célokat a
következők szerint határozza
meg:
a./ A Képviselő-testület által alkotott rendeletek betartása és betartatása, a hozott
határozatok maradéktalan
végrehajtása.
b./ A jogszabályok módosításának figyelemmel kísérése, az új rendelkezések elsajátítása és azok jogszerű alkalmazása.
c./ Ügyfélbarát ügyintézés,
a szolgáltató jellegű közigazgatás megvalósítása
d./ Folyamatos önképzés, a
központilag, vagy a munkáltató által elrendelt kötelező
továbbképzéseken való részvétel
e./ Az önkormányzat és
intézményei részére a legkedvezőbb, leggazdaságosabb,
értékteremtő, közfoglalkoztatás megszervezése.
f./ A lezárt, az előírt fenntartási időszakban álló, és a
benyújtandó pályázatok szabályszerű kezelése, az előírt
kötelezettségek határidőben
történő teljesítése.
g./ A 2015. évi időközi
országgyűlési választás szabályszerű lebonyolítása
6/2015. (I.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 21-11767-1-00500-00 MEKH kóddal rendelkező 56. sorszámú Veszprém
szennyvízelvezető és –tisztító
vízközmű-rendszer ellátásáért
felelőse, megtárgyalta a vízközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi
pontot.

7/2015. (I.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint a 11-15361-1-00100-03 MEKH kóddal rendelkező 5. sorszámú Hajmáskér
ivóvízellátó vízközmű-rendszer ellátásáért felelőse, megtárgyalta a vízközmű-rendszer vagyonértékelésére vonatkozó napirendi pontot.
8/2015. (I.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a Veszprémi
Kistérség Többcélú Társulása
Társulási Megállapodásának
módosítása című előterjesztését.
9/2015. (I.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta a
Hajmáskér Települési Roma
Nemzetiségi Önkormányzattal kötendő együttműködési
megállapodás elfogadására
vonatkozó javaslatot.
A Képviselő-testület felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert az együttműködési
megállapodás aláírására.
10/2015. (I.28.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete
a Vadgesztenye Nyugdíjasklub Népdalkör vezetőjének
tiszteletdíját 100.000,- Ft,
azaz százezer forinttal és a
Vadgesztenye Nyugdíjasklub
Néptánc Csoport tánckarvezető tiszteletdíját 100.000,Ft, azaz százezer forinttal
támogatja.

Az időskorúak áldozattá válásának megelőzéséért
A Veszprémi Rendőrkapitányság több olyan bűnmegelőzési programot is kezdeményezett a közelmúltban, amelyek
fő célja az időskorúak áldozattá válásának megelőzése.
A Veszprémi Rendőrkapitányság munkatársai a „JÁRásŐR” elnevezésű programjuk keretében a települési
önkormányzatokkal és társhatóságokkal összefogva személyesen, előre ütemezett terv
szerint keresik fel azokat az
idős állampolgárokat, akik
koruknál vagy egészségügyi
állapotuknál fogva az átlagosnál nagyobb veszélynek van-

nak kitéve annak, hogy bűncselekmény vagy szabálysértés
áldozataivá válnak. Ezeken a
személyes találkozókon a rendőrség munkatársai rövid szóbeli bűnmegelőzési tanácsokkal
látják el az érintetteket, valamint speciálisan erre a célra
készített szóróanyagot adnak át
részükre. Nagyon népszerűnek
bizonyult a látogatotti körben
az a bűnmegelőzési fali naptár,
amelynek rövid szöveges és
fényképes információtartalma
arra hívja fel a figyelmet, hogy
csak kellő óvatossággal engedjenek be idegeneket a lakásokba.

A képen Hámori György főtörzsőrmester, körzeti megbízott
Szitapék Gabriella szociális gondozóval látogatja meg a hajmáskéri
Erzsike nénit, aki egy bűnmegelőzési falinaptárat kap ajándékba
a felvilágosítás mellé.

A Bűncselekmények Áldozatainak Világnapjához kapcsolódva Hajmáskér település
vonatkozásában külön programot indítottak útnak a helyi
körzeti megbízottak, amelynek
keretében a Hajmáskér-Sólyi
Református Társegyházközség
szociális gondozóval közösen
keresik fel a településen élő
időskorúakat. A kapcsolatfelvétel során a rendőrök személyesen is bemutatkoznak a
szépkorú állampolgároknak,

Civil Szervezetek Hajmáskérért!
Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ezúton kéri azon működő helyi civil szervezetek
jelentkezését, – a jövőbeni
közös együttműködés céljából – akik szeretnének aktívan részt venni Hajmáskér
település kulturális, sport,
stb. életében.
Célunk a civil szervezetek
és a lakosság nagyobb mértékű bevonása a falu életébe, a
szunnyadó lehetőségek és
ötletek mind nagyobb mértékű felszínre hozásával.
Jelentkezésüket és tevékenységük rövid bemutatkozását kérjük (a képviselő
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nevével és elérhetőségével)
2015. március 20-áig (péntek) 12 óráig, Hajmáskér
Község Önkormányzatához
postán, személyesen vagy emailben eljuttatni, a későbbi
személyes egyeztetés és találkozás céljából.
Levelezési cím: Hajmáskér
Község Önkormányzata
8192 Hajmáskér,
Kossuth L. u. 31.
e-mail cím:
polgarmester1@invitel.hu
Hajmáskér Község
Önkormányzatának
Képviselő-testülete

meghallgatják problémáikat,
szükség esetén tanácsokat
adnak, illetve megadják közvetlen elérhetőségeiket is a
jövőbeli gyors segítségnyújtás
biztosítása érdekében.
Tisztelettel:
Gaál Csaba rendőr őrnagy
Veszprémi Rendőrkapitányság
kiemelt főelőadó (megelőzési)
Tel:88/428-022
13-03-as mellék

Ügyfélfogadás
Értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy Hajmáskér Község
Önkormányzata csütörtöki napokon zárva tart.
Továbbá kérjük az alábbiakban feltüntetett
ügyfélfogadási idő betartását.
A megadott időpontokon kívül ügyfélfogadás nincs!
Ügyfélfogadási idő:
hétfő:
kedd:
szerda:
csütörtök:
péntek:

8-12 óráig
8-12 óráig
8-12 és 13-16 óráig
ügyfélfogadás nincs
8-12 óráig

Pénztári órák:
hétfő:
szerda:
péntek:

8-12 óráig
13-16 óráig
8-12 óráig
Megértésüket köszönjük!

ALAPÍTVÁNYI HÍREK

A Civil törvény változása
és az emberi kapcsolatok
átalakulása tette szükségessé
az alapító okirat módosítását, amely 2014 decemberében megtörtént. Ez alkalommal új kuratóriumi tagokat
kértek fel az alapítók.
Bánkutiné Mihalcsik Márta
a Nemzeti Művelődési
Intézet munkatársa és
Dombi János vállalkozó vállalta a megtisztelő felkérést,
s a közösségért végzendő

vésztanár,
képvi-selő.

munkát
a
továbbiakban. A kuratórium elnöke változatlanul Miklós
Judit középiskolai műönkormányzati

Az alapítók nevében
köszönetet mondok a kuratórium korábbi tagjainak:
Ispán Tímeának és Varga
Teréznek a végzett munkájukért.
Vörös József
Köszönet mindazoknak,
akik anyagi támogatásukkal
vagy önkéntes munkájukkal

Lurkó Óvoda

8192 Hajmáskér, Rákóczi út 13.
Tel./Fax. : 88/460-124, 06 30 7588125
Email: ovoda@gaboraroniskola.hu

ÁLLÁSPÁLYÁZAT
A Lurkó Óvoda pályázatot hirdet helyettesítés céljából, határozott időre
pedagógiai
asszisztens
munkakör betöltésére, a
Munka
Törvénykönyv
hatálya alá tartozó jogviszonyban.
Főbb feladatai:
óvodapedagógusok munkájának segítése, előkészítése, gyermekek felügyelete, egyes gyerekek, vagy
csoportok kísérése, szabadidős tevékenység, adminisztrációs feladatok.
Javadalmazása:
garantált bérminimum,
plusz 5000 Ft. Erzsébet
utalvány.

Elbírálásnál a helyben
lakók, és az e területen végzett több éves szakmai gyakorlattal
rendelkezők
előnyt élveznek. A jelentkezéshez mellékelje a szakmai múltat kiemelő önéletrajzát.
Jelentkezési határidő:

hozzájárultak 2014 évben a
Közös Jövőnkért Alapítvány
programjainak megvalósulásához, s a szervezet működtetéséhez.
Rácz Ákos alapító
Vörös József alapító
Fátrai Gabriella
Hortobágyi Csilla
Dombi János
Dombiné Dudics Judit
Juhász Antalné
Nagyné Mohos Mariann
Szász Béla
Vörös Józsefné
Együttműködő, támogató
partnereink voltak:
Dohnányi Zeneművészeti
Szakközépiskola, Hajmáskér község Önkormányzata,

Hangulat Cukrászda, Kék
madár Alapítvány, Lurkó
Óvoda, Nemzeti Művelődési Intézet, Veszprém Megyei Amatőr Színjátszók
Egyesülete, Veszprém Megyei Népművészeti Egyesület
Kérjük személyi jövedelemadója 1%-ának felajánlásával támogassa Hajmáskér
közhasznú szervezetét, s a
tervezett programok (Nyári
alkotóműhely, Szivárvány
gála, Mikulás járat) megvalósulását.

Adószám:
18924873 – 1 – 19
Miklós Judit
kuratóriumi elnök

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:
2015. március 5. (csütörtök)
16:00 – 17:00 óráig

2015. március 30.
Az állás előreláthatólag
2015. április végével tölthető be.
Hajmáskér, 2015. február 5.
Farkasné Dunai Andrea
intézményvezető

Tisztelt Lakosság!
Ezúton értesítjük a tisztelt lakosságot, hogy 2015. I. féléves
adóját 2015. március 16-áig fizethetik be késedelmi pótlék
mentesen az Önkormányzat különböző adószámaira, az értesítésben kiküldött csekken vagy átutalással.
Hajmáskér, 2015. február 23.
Együttműködésüket köszönjük
Kovács János György s. k.
jegyző
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LOMTALANÍTÁS

Köszönetnyilvánítás

Tájékoztatjuk Hajmáskér lakosságát, hogy a
Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató
Nonprofit KFT. és
Hajmáskér Község Önkormányzata
lomtalanítást szervez a következők szerint:

Köszönetet mondunk azoknak a szülőknek, óvodai dolgozóknak, vállalkozóknak, és cégeknek, akik felajánlásaikkal,
munkájukkal hozzájárultak a 2015 évben megrendezett farsangi mulatság sikeres lebonyolításához.

A lomok lerakási helye – mint ahogy az 2014
évben is történt

Z+D Kft

Hajmáskér temető melletti bekerített terület
Átvétel időpontja:
2015. május 9. (szombat) 8:00-18:00 óráig
2015. május 10. (vasárnap) 8:00-18:00 óráig
* A fenti időponton kívül nem szállítható be lom a kijelölt gyűjtőhelyre,
* Lomot az önkormányzat csak belterületi házas ingatlantulajdonosoktól fogad be
* Lomtalanítás során a gyűjtőedényben el nem helyezhető, nagyobb méretű hulladékok (háztartási berendezési tárgyak, eszközök) rakhatók le.
* Ép állapotú elektronikai hulladékok (elektromos
berendezések) is beszállíthatók.

Támogatóink:
Pannon Sütő Kft
Hangulat Cukrászda
Margaréta ABC
Andi ABC
Janker ABC
Mester Áruház
Művelődési ház dolgozói
Köszönjük:
Szülői Munkaközösség

Lomtalanítás során nem beszállítható hulladékok:
- Építési törmelék,
- Veszélyes hulladék (festék, akkumulátor,
vegyszer, olaj),
- Kerti hulladék, zöldhulladék, nyesedék,
- Fénycsövek
- gumiabroncs
- Naponta képződő háztartási hulladék:
(papír, könyv, flakon, ruhanemű)
A korábbi évek gyakorlatától eltérően a lomtalanításra kijelölt gyűjtőhelyen kívül,
különösen közterületen és külterületen hulladékot elhelyezni szigorúan tilos!
/2012. évi II. törvény 196. § (2)/
A lomtalanítás ideje alatt fokozott rendőri és polgárőri ellenőrzés várható az illegális hulladéklerakás
megakadályozása érdekében.
Lomtalanításkor se feledkezzen meg a szelektív
gyűjtésről! A hasznosítható hulladékok kerüljenek a
faluban található szelektív gyűjtőbe!
Igény esetében (idős embereknek) az önkormányzat segítséget nyújt a kijelölt helyre szállításban, időpont egyeztetéssel.
Időpont egyeztetés: Rábel Szilárd
Tel.: 06/30-600-66-21
Hajmáskér Község Önkormányzata
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Fiatalok a fiatalokért
és Hajmáskérért
Ez úton hívom és várom
azokat a hajmáskéri fiatalokat
akik a fiataloknak programokat szerveznének, aktívan
részt vennének tevőlegesen a
település életében az Önkormányzattal közösen.
Várom az ötleteket elképzeléseket annak érdekében,
hogy a fiatalok hasznosan
elfoglalják magukat és ne az

utcán csatangoljanak céltalanul.
A megbeszélés időpontja:
2015. március 06. (péntek)
18.00
Helye: Hajmáskér,
Közösségi Ház emeleti
terme, Iskola utca 4.
Köbli Miklós
polgármester

TÁMOP PÁLYÁZAT
A Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség „Tanulással vissza a munka világába“ TÁMOP-1.4.1-11/1-20120062 sz. projekt zárórendezvényét, 2015. február 11-én tartotta a hajmáskéri művelődési
házban. A konferencián és
szakmai napon a projekt résztvevői mellett, több Veszprém
és Fejér megyei szociális intézmény vezetője is részt vett.
Bikádi László református lelkész, a fenntartó nevében
köszöntötte az érdeklődőket.
Farkasné Farkas Gyöngyi, a
Nemzeti Rehabilitációs és
Szociális Hivatal főigazgatója
megnyitó beszédében kihangsúlyozta a hivatal azon célkitűzését, hogy szakmailag, módszertanilag és adminisztrációs
szempontból is olyan gondozást tudjanak nyújtani az érintetteknek, ami tényleges segítséget jelent. A házi segítségnyújtás általános elismertsége
a szolgáltatás tartalmának és
minőségének javításával, el-

lenőrzésével, a hiányosságok
feltárásával, segítségnyújtással
fejleszthető.
Ezt követően Bikádi László
röviden ismertette a több mint
63 millió forintból megvalósult, EU támogatásból létrejött
komplex projekt elemeit. A
2013. szeptember elsején
indult programba Várpalotáról,
Veszprémből, Hajmáskérről,
Balatonfűzfőről jelentkeztek a
legtöbben, akik komplex szakképzési és foglalkoztatási szolgáltatások mellett közösségfejlesztő programokban, számítógép felhasználói ismeretek
illetve álláskeresési képzéseken, kompetenciafejlesztésen,
családi napokon vettek részt.
Tuba-Kovácsné Holczmann
Mónika, szolgálatvezető, ezután osztotta meg tapasztalatait
a résztvevőkkel, bemutatva a
Társegyházközség Házi Segítségnyújtó Szolgálatát. A konferencia további része szakmai
kerekasztal
beszélgetéssel
folytatódott.

Álláshirdetés

– Hajmáskér Község Művelődési Ház
vezető munkakör betöltésére
Hajmáskér Község Önkormányzata állást hirdet
Művelődési Ház vezető munkakörbe, határozatlan időre,
2015. április 1-jei kezdéssel.
A Művelődési Ház vezető tevékenységei közé tartozik a
Művelődési Ház működésével kapcsolatos feladatok ellátása
(a település hagyományos rendezvényeinek szervezése és
lebonyolítása, új kulturális és egyéb programok szervezése
és koordinálása a településen érintett minden korosztály számára, hírlevél szerkesztése.
Elvárás:
• Szakirányú végzettség
Előnyt jelent:
• Rendezvényszervezői gyakorlat
• ECDL modulok
Elvárt kompetenciák:
• Kiváló szintű kapcsolatteremtő és kommunikációs készség
• Felhasználói szintű számítógépes ismeretek (MS
Office,
Internet)
Pályázathoz benyújtandó dokumentumok:
• Önéletrajz
• Motivációs levél
• Éves munkaterv
• Végzettséget igazoló dokumentumok másolata
A pályázatokat a következő postacímre kérjük beküldeni:
Hajmáskér Község Önkormányzata, 8192 Hajmáskér,
Kossuth L. u. 31.
Pályázat benyújtásának határideje: 2015. 03. 10.
További információ kérhető Köbli Miklós polgármestertől
e-mailban: polgarmester1@invitel.hu;
telefon: 06/30-226-62-11
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Hajmáskér Község Önkormányzata meghívja Önt és
kedves családját
az 1848. március 15-ei események emlékére rendezett ünnepségre,

2015. március 13-án (pénteken) 18 órai kezdettel.
Helyszín: Művelődési Ház (Hajmáskér, Kossuth L. utca 20.)
Ünnepi műsor:
Ünnepi beszéd
Gábor Áron Általános
Iskola
4. osztályos tanulói
Vadgesztenye Nyugdíjas
Klub Népdalköre
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, hogy közösen hajtsunk fejet
történelmünk hősei előtt!
Köbli Miklós
polgármester

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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