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Sulipiknik
Az iskola diákönkormányzata 2015. június 15-

én 11 órától tanévbúcsúztató diák –és gyermek-
napot szervez. Erre hívjuk és várjuk mindazon
szülőket, nagyszülőket, akik ennek szívesen len-
nének aktív részesei, segítői.

Aki bármiben segítségünkre tud lenni, kérjük
személyesen vagy telefonon jelezze gyermeke
osztályfőnökénél, vagy a szülői munkaközösség
vezetőjénél, Vonyóné Menyhárt Gabriellánál.

Herczegné Bingyu Mária DÖK segítő tanár

Élnek köztünk…
Élnek köztünk itt Hajmáskéren csendben, sze-

rényen alkotó, nagyszerű emberek. Ilyen a haj-
máskéri Horváth Attila is.

Megszenvedett, megbölcsült élete versekké
lett. Kötetei sorra jelennek meg, és hiába él ő
maga bezárva, mert gondolatainak szárnya van.

Iskolám nevében szeretném megköszönni,
hogy végzős diákjainknak és könyvtárunknak
ajándékba adta Emlékeztető című kötetének egy
– egy példányát.

Épülésünkre lesz!
Köszönettel: 

Forintosné Barabás Marianna tanár

Ez történt nálunk az 
iskolában…

Bár még nincs itt a tanév értékelésének ideje,
büszkén számolunk be diákjaink eddigi eredmé-
nyeiről, sikereiről. Akár tanulmányi, akár sport-
versenyről van szó, tanítványaink küzdőszellem-
ből, kitartásból és szorgalomból jelesre vizsgáz-
tak.

Köszönet a szülőknek és a pedagógusoknak,
akik egyengették útjukat.

Várpalota Kistérségi Versmondó Verseny
2015. március 13.

Kovács Janka 7. o. 3. helyezés, Halász Dóra
8. o. dicsérő oklevél

NyelvÉsz Országos Anyanyelvi Verseny
Megyei döntősök 2015. március 27.

6. o. Báder Vivien  22. helyezés,
Holics Viktória 25. helyezés,
Stange Bianka 30. helyezés

7.o. Kálmán Kristóf 17. helyezés,
Kovács Janka 5. helyezés

8.o. Bársony Dominik 24. helyezés,
Halász Dóra 12. helyezés

Regionális Szavalóverseny Márkó 2015.
április 10.

Halász Dóra    1. helyezés,
Kovács Janka  2. helyezés

Tudásbajnokság Tanulmányi levelezőver-
seny, megyei döntő 2015. április 17.

5.o. Budai Boglárka magyar nyelv,
Kálmán Kristóf magyar nyelv
Károlyi Zsófia magyar nyelv

6.o. Holics Viktória matematika
országos döntőbe jutott

magyar nyelv
országos döntőbe jutott

Vonyó  András természetismeret
országos döntőbe jutott

7.o. Kálmán Kristóf magyar nyelv
Kovács Janka magyar nyelv

országos döntőbe jutott
8.o. Halász Dóra magyar nyelv

országos döntőbe jutott
Gyulaffy - szavalóverseny 
7.o. Kovács Janka   2. helyezés, 
8.o. Halász Dóra     2. helyezés.

Iskolai hírek
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A Hajmáskéri Közös
Önkormányzati Hivatal
adóhatósága 2015. május
31-ig felülvizsgálja Haj-
máskéren a magánszemé-
lyek kommunális adóala-
nyainak adatbázisát és azt
összeveti a települési ingat-
lan-nyilvántartással.

Hajmáskér Község Ön-
kormányzata a helyi adók-
ról szóló 10/2014.(IX.25.)
önkormányzati rendelete
alapján Hajmáskér község
illetékességi területén a
magánszemélyek kommu-
nális adójának mértéke
4.000,-Ft/év. Adóköteles az
önkormányzat illetékességi
területén lévő a magánsze-
mélyek tulajdonában álló
lakás céljára szolgáló épü-
let, épületrész.

Az adófizetési kötelezett-
ség a használatba vételi
engedély kiadását követő
év, adás-vétel esetén szer-
ződés keItét követő év janu-
ár l-vel keletkezik.

Felhívom figyelmüket,
hogy amennyiben a kom-
munális adófizetési kötele-
zettség alá tartozó ingatlan
eladásra, vételre, öröklésre,
ajándékozásra kerül, úgy
azt a Hajmáskéri Közös

Önkormányzati Hivatal
adóhatóságához ma-gán-
személyek kommunális
adóbevallási nyomtatvá-
nyon be kell jelenteni.

Amennyiben a kommuná-
lis adó alanyának azaz tulaj-
donosának bejelentett címe
megváltozik, úgy azt kérjük
a Polgármesteri Hivatal
adócsoportjához a változást
követő 15 napon belül,
kommunális adóbevallás
benyújtásával jelezni szí-
veskedjenek.

A fentieket figyelembe
véve kérem az érintetteket,
hogy bevallási kötelezettsé-
güknek tegyenek eleget.

Késedelmes bevallás ese-
tén 5 évre visszamenőlege-
sen az adó kivetésre kerül.

Az adózás rendjéről szóló
többszörösen módosított
2003. évi XCII. törvény
172.§ (1) bekezdése alapján
a bejelentési kötelezettség
elmulasztása esetén
200.000,-Ft-ig terjedő mu-
lasztási bírság kerül kisza-
básra.

Hajmáskér, 2015. április

Kovács János György
jegyző

A Károlyi Zsófia, Fodor
Ilona, Hanák Bernadett, Kots
Veronika, Förköli Petra, Dufka
Alexandra, Kun Dominika
Netti, Gondos Vivien, Kovács
Janka, Kiss Nikolett, Molnár
Bíbor Viktória, Pincési
Valentina összetételű csapat a

Várpalotai Körzeti Döntő
megnyerése után a Tapolcai
megyei döntőn, a 6. helyet sze-
rezte meg.

Valamennyi versenyzőnek és
felkészítőjének gratulálunk az
elért eredményekhez.

Diákolimpia lány labdarúgás:

Felhívás a magánszemélyek
kommunális adó bevallásának

benyújtására

Hajmáskér I. 
Körzet

Védőnő: Sassné
Ambrus Judit helyettes

védőnő

Jókai ltp. 1,3,5,7,8-as
háztömbök

Tábori u. 16.
Hunyadi u.
Honvéd u.

Bem u.
Rákóczi u.

Rákóczi köz
Dózsa György u. 

Munkácsy u.
Erkel Ferenc u.

Széchenyi u.
Patak u.

Kossuth Lajos u.
Ady köz
Zrínyi u.

Külterület

Sóly teljes közigazgatási
területe

Hajmáskér II. 
Körzet

Védőnő: Sassné Ambrus
Judit védőnő

Jókai ltp. 2,4,6-os 
háztömbök

Tábori u. 14. 18. 
Tábori u. Családi házak

Deák Ferenc u. 
Táncsics u. 

Arany János u. 
Petőfi u. 
Kinizsi u. 
Hársfa u. 
Diófa u. 

Szederfa u. 
Iskola u. 
Fűzfa u. 

József Attila ltp
Gábor Áron Ált. Isk. és

Óvoda 

Védőnői Körzetek

Hajmáskér I. Körzet

Védőnő: Sassné Ambrus Judit  helyettes védőnő
Elérhetőség: 30/731-91-22

Tanácsadás:       Hétfő:   8:00 - 10:00
Várandós és Nővédelmi Tanácsadás

10:00 - 12:00
Csecsemő és Kisgyermek Tanácsadás

Sóly, Fogadóóra  Csütörtök:  8:30 - 9:30

Hajmáskér II. Körzet

Védőnő: Sassné Ambrus Judit védőnő
Elérhetőség: 30/7588126

Tanácsadás: Szerda:  8:00 - 10:00
Várandós és Nővédelmi Tanácsadás

10:00 - 12:00
Csecsemő és Kisgyermek Tanácsadás

TANÁCSADÁS
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Kedves Olvasónk, és
leendő Olvasónk!

Folyamatosan megújuló
könyvállománnyal várunk
minden kedves olvasót és
könyvtárlátogatót.

Minden korosztály talál itt
érdeklődési körének megfe-
lelő olvasnivalót. Ajánljuk a
kicsiknek a legújabb mese-
könyveket, iskolásoknak az

ifjúsági regényeket és a
kötelező olvasmányokat. A
felnőttek sok szépirodalmi,
romantikus, krimi és siker-
könyv közül válogathatnak.
A legújabb szakácskönyve-
ket és szakkönyveket is
megtalálhatják az érdeklő-
dők.

A könyvtárban internet-
használatra is van lehetőség.

a Művelődési Ház könyvtára

Szeretettel üdvözlöm a
hajmáskérieket.

Április elsejétől dolgozom
itt művelődésszervezőként.

Azóta igyekszem az itt
élőket személyesen is meg-
ismerni. Nagyon szívélyesen
és kedvesen fogadtak azok,
akikkel már találkoztam.

Sok értékes, jó és tehet-
séges embert ismertem meg
eddig is.

Szeretném, ha igénye-
ikkel, javaslataikkal meg-
keresnének, ezzel segítenék a
munkámat és a közösségi
életet. Remélem, hogy jól tudunk együttműködni a falu
közművelődéséért.

Találkozzunk a programjainkon!
Dancsó Valéria

Művelődési Ház
0630 502 6449

KÖNYVTÁR

Gyönyörű versekkel emlékeztek meg a Költészet napjáról 
a nyugdíjas klub tagjai.

A Vadgalamb Népi Tánccsoport részt vett a jó hangulatú megyei 
néptánctalálkozón a Pétfürdői Közösségi Házban.

MÁJUS
9. Madarak és fák napja:

zenés, meseolvasós
kézműves foglalkozás
gyerekeknek

15. A Harmónia napja: a belső
nyugalom megteremtése

29. Tavaszi Gála és a májusfa
kitáncolása

JÚNIUS
6. Gyermekprogram ügyességi

játékok a művelődési ház
udvarán

13.Hajmáskéri Kalandtúra
21.A zene ünnepe

AUGUSZTUS
14-15. FALUNAP

SZEPTEMBER
1.A II. világháború emlék-

napja

12. Túra
19. Szomszédolás - szüreti

felvonulás
30. A népmese napja

OKTÓBER
3. Idősek világnapja

6-10-ig Országos Könyvtári
Napok

23.   Nemzeti ünnep
24. Az origami világnapja

NOVEMBER
3. A magyar tudomány napja

11. Az I. világháború végének
napja

13. A magyar nyelv napja
19. Képzőművészeti kiállítás
28. Adventi készülődés

DECEMBER
5. Jön a Mikulás

19. Karácsonyi műsor

A MŰVELŐDÉSI HÁZ 2015. évi
MUNKATERVE
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MEGHÍVÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy
2015. május 20-án (szerdán) 17 órai kezdettel

Hajmáskéren a Művelődési Ház
nagytermében

KÖZMEGHALLGATÁST
tartunk,

Cím: 8192 Hajmáskér, Kossuth L. utca 20.

A közmeghallgatás napirendje:

Tájékoztató az önkormányzatot érintő 
aktuális feladatokról

Előterjesztő: Köbli Miklós polgármester

Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Hajmáskér Község Önkormányzat 
képviselő-testülete

LOMTALANÍTÁS

Tájékoztatjuk Hajmáskér lakosságát, hogy a
Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató

Nonprofit KFT. és
Hajmáskér Község Önkormányzata

lomtalanítást szervez a következők szerint:

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

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 kije-
lölt gyűjtőhelyre,
*Lomot az önkormányzat csak belterületi házas ingat-
lantulajdonosoktól fogad be
*Lomtalanítás során a gyűjtőedényben el nem helyez-
hető, nagyobb méretű hulladékok
(háztartási berendezési tárgyak, eszközök) rakhatók le.
*Ép állapotú elektronikai hulladékok (elektromos
berendezések) is beszállíthatók.

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 meg-
akadályozása érdekében.

Lomtalanításkor se feledkezzen meg a szelektív gyűj-
tésről! A hasznosítható hulladékok kerüljenek a falu-
ban 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

A Föld napja: április 22.
Idén van a 25. évfordulója a

magyarországi, és a 45. évfor-
dulója a Föld napja világmoz-
galomnak. 

Mit tehetünk Földünkért?
Egészen egyszerű cseleke-

detekkel is jobbá és fenntart-
hatóbbá változtathatjuk a
körülöttünk levő világot.

Elég, ha csak odafigyelünk
cselekedeteinkre és azok kö-
vetkezményeire.

Ha minden nap teszünk vala-
mi apróságot, tudatosan
vásárolunk, közlekedünk,
étkezünk, hulladékot gyűjtünk,

máris teszünk valamit a vál-
tozásért.

2015. a talaj és a fény nem-
zetközi éve is.

Zöldítsük környezetünket,
adjunk is, ne csak elvegyünk a
természettől!

Ültessünk bármit a Föld nap-
ján, ami szerves, évelő és jól érzi
magát a környezetünkben! Mi is
ezt tettük néhányan.

És ezt nem csak a Föld nap-
ján lehet!

Mert egyetlen nap kevés.
De! Minden nap számít!

dv



A közelmúltban rendezték
meg a Magyar ITF
Taekwon-do Szövetség leg-
rangosabb hazai eseményét,
a Magyar Bajnokságot
Üllőn. A versenyre 31 klub-
ból 265 induló nevezett.

A bajnokságon megyénk
több Taekwon-do klubja is
képviseltette magát, köztük
a Darazsak TKD Klub is.
Eredményeink:

Kántor Katalin ifi lány
forma „C” kategóriában
arany érmet, Kovács
Adrienn felnőtt női küzde-
lemben -75 kg-ban ezüstöt,
míg Vonyó Viktória ifi lány
„C”-s formagyakorlatban és
-50 kg-os küzdelemben is
bronz érmet, Szarapka
Noémi pedig gyermek „C”

kategóriában formában
bronz érmet szerzett. A fiúk
Farkas Levente, Vonyó
András és Vonyó Bálint saj-
nos lecsúsztak a dobogóról,
de így is a legjobb 8-5.
között végeztek.

Mesterük, Mucsy Petra
példát mutatott tanítványai-
nak. III. danos formagya-
korlatban, speciáltörésben,
erőtörésben és -68 kg-os
küzdelemben is arany érmet
nyert. Sisak Zsófia edzőtár-
sával és a Sasok TKD-val
közös csapatban erő- és spe-
ciáltörésben ezüstöt, küzde-
lemben bronz érmet szer-
zett.

Gratulálunk a versenyzők-
nek és Mucsy Petra, Gipp
Róbert Mestereknek. 

Az alapítvány célja az
emberi kapcsolatok erősítése,
s ennek érdekében művészeti,
szabadidős, hagyományterem-
tő és ápoló kulturális lehetősé-
gek biztosítása. 

2015 év tervezett program
2015. május 16. Tavaszi

határjárás
Programgazda: Hadházy

Éva önkormányzati képviselő 
(Részletes információ a pla-

kátokon.)
Természetes kapcsolódás –

fotópályázat és kiállítás
Programgazda: Vörös

József KJA alapító

Szivárvány gála – művé-
szeti ágak kavalkádja

Programgazda: Miklós Judit
kuratóriumi elnök 

Mese, mese mátka - nyári
alkotóműhely

Programgazda: 
Dombiné Dudics Judit 
óvodapedagógus

Mikulás járat
Programgazda: 
Dombi János kurátor
Önkéntes Mikulás manó:
Hortobágyi Csilla

Örömmel fogadjuk minden
programunkhoz az anyagi
támogatás mellett az önkénte-
sek munkáját és ötleteit is.
Köszönjük Sárközi Mihály
tárgyi támogatását, amelyet a
születő új színdarab kellékei-
ként tudunk hasznosítani az
AKT-os fiatalokkal. 

Köszönjük, hogy egyetérte-
nek céljainkkal, s a befizetett
adójuk 1 %-ával támogatják
azok megvalósulását. 

Adószám: 
18924873 – 1 – 19

Miklós Judit
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Tisztelt Olvasók!

Nem itt születtem, de itt tanultam meg a betűvetést,
olvasást.

Itt tanultam meg az öregek tiszteletét, megbecsülését;
a temető csendjének tiszteletét.

A temető az idősek nyughelye!
70 éve nagyanyámnak vittem haza egy csokor ibo-

lyát. Örömet akartam okozni, de tanulság lett belőle.
Nagyanyám megkérdezte „hol szedted” ?
A temetőben, válaszoltam.
Megköszönte, majd azt mondta vigyem vissza, mert

„a temetőben lévő összes virág az ott lakó elhunyta-
ké”.

Soraimat azoknak szántam olvasásra, akik a sírokról
levágják, a vázákból elviszik az elhunytak virágait.

Tisztelettel:
Antal Sándor   

nyugdíjas

Darazsak a Magyar 
Bajnokságon
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Önkormányzati hírek

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

11/2015. (II.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete megtárgyal-
ta és elfogadja a közös fenntartású
intézmények 2014. évi költségve-
tés egyes előirányzatának módosí-
tását.

12/2015. (II.25.) határozat 
Hajmáskér Község Önkormányzat
Képviselő-testülete megtárgyalta
és elfogadja Hajmáskér Község
Önkormányzata 2014. évi költség-
vetés egyes előirányzatának mó-
dosítását

2/2015. (II.26.) rendelet 
Hajmáskér Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete módosítja
az Önkormányzat 2014. évi költ-
ségvetéséről szóló 2/2014. (I.30.)
önkormányzati rendeletét.

3/2015. (II.26.) rendelet
Hajmáskér Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete megtárgyal-
ta és elfogadta, az egyes szociális
ellátásokról szóló önkormányzati
rendeletét.

13/2015. (II.25.) határozat 
Hajmáskér Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete megtárgyal-
ta és elfogadta a Hajmáskér
Község 2014. évi belső ellenőrzé-
séről készült éves összefoglaló
jelentést.

14/2015. (II.25.) határozat 
Hajmáskér Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete a Közbe-
szerzésekről szóló 2011. évi
CVIII. tv., valamint az Önkor-
mányzat közbeszerzésekről szóló
Szabályzata alapján Hajmáskér
Község Önkormányzatának 2015.
évi közbeszerzési tervét.

15/2015. (II.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete elfogadja a
Lurkó óvoda egy hónapos zárva
tartását karbantartási munkák
miatt. Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képviselő-testülete felké-
ri a polgármestert, hogy egyeztes-
sen Farkasné Dunai Andrea intéz-
ményvezetővel a zárva tartás pon-
tos időpontjáról.

16/2015. (II.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete a Bakony-
Gaszt Zrt-vel kötött megállapodás
kapcsán 2015. február 26. napjával
átszervezi a Lurkó Óvoda intéz-
ményi gyermekétkeztetéssel -tíz-
órai és uzsonna készítésével-kap-
csolatos feladatokat, mely során
egy fő technikai munkaköri stá-
tuszt 2015. február 26 -i időponttal
megszüntet. Az óvodában a meg-
változott feladatokra való tekintet-

tel 2015. április 01. napjától 4 órás
foglalkoztatással dajkai álláshelyet
létesít.
A Képviselő-testület megbízza az
intézmény vezetőjét a megszünte-
tendő munkakörrel és az új mun-
kakörrel kapcsolatos munkaügyi
feladatok ellátására.

17/2015. (II.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete megtárgyal-
ta és elfogadta, hogy a módosítan-
dó, Hajmáskér Község Helyi Épí-
tési Szabályzatának 6. § (5) bekez-
dését az alábbiak szerint fogja
módosítani:
A fő tömeget meghatározó tető
hajlásszöge 30°-45° lehet.

18/2015. (II.25.) határozat 
Hajmáskér Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete megtárgyal-
ta és elfogadta az 5. sorszámú
Hajmáskér ivóvízellátó vízíköz-
mű-rendszer 2016-2030. évekre
vonatkozó Gördülő Fejlesztési
Terv készítésére vonatkozó napi-
rendi pontot.

19/2015. (II.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete megtárgyal-
ta és elfogadta az 56. sorszámú
Veszprém szennyvízelvezető és -
tisztító víziközmű-rendszer 2016-
2030. évekre vonatkozó Gördülő
Fejlesztési Terv készítésére vonat-
kozó napirendi pontot.

20/2015. (II.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete megtárgyal-
ta és elfogadja, hogy Auerbach
Melinda 8192 Hajmáskér, Petőfi
Sándor u. 9. és Kocsis Zsolt 8192
Hajmáskér, Hársfa u 16. szám alat-
ti lakosok részére értékesíti a
Hajmáskér 616/53. hrsz-ú ingat-
lant 1.500.000,- Ft, azaz egymil-
lió-ötszázezer forint összegért

21/2015. (II.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkormány-
zata Képviselő-testülete forrás
hiánya miatt nem tudja támo-
gatnia Nemes Somody Lajos,
www.iveszprem.hu internetes por-
tálját.

22/2015. (II.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete megtárgyal-
ta és elfogadja az önkormányzati
képviselők vagyonnyilatkozat-
tételi kötelezettség teljesítéséről
szóló jelentést.

23/2015. (II.25.) határozat
Hajmáskér Község Önkormányza-
ta Képviselő-testülete megtárgyal-
ta és elfogadja Köbli Miklós pol-
gármester éves szabadságtervét.
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