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A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT ID!SZAKI TÁJÉKOZTATÓJA

2015. szeptember XV. ÉVFOLYAM

Csaba Ákos rend!r törzs-
zászlós és Kelemen Gyula
rend!r f!törzs!rmester kör-
zeti megbízottak 2015.
szeptember 02-án az els!
tanórán látogatták meg a
Haj-máskéri Gábor Áron
Általános Iskola els! osztá-
lyosait, akik nagy izgalom-
mal fogadták a Veszprémi

Rend!rkapitányság rend-
!reit. 

Csaba Ákos rend!r törzs-
zászlós, mint helyi iskola-
rend!r néhány perces köz-
lekedésbiztonsági el!adás
keretében, játékos formá-
ban hívta fel a gyerekek
figyelmét a közlekedési
szabályok betartására. A kis

nebulók lelkesen válaszol-
tak a feltett kérdésekre. 

A rövid program végén a
körzeti megbízottak kiosz-
tották a speciálisan, els!
osztályosok részére készí-
tett üzen! füzetet, valamint
fényvisszaver! karköt!t
adtak át minden gyermek-
nek. 

Iskolarend!r köszöntötte az els! osztályosokat a
hajmáskéri általános iskolában

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot,
hogy a MÁV FKG Felépítménykar-
bantartó és Gépjavító Kft., vágány
szabályozási munkálatai miatt, az
alábbi id!szakokban, az alábbi hely-
színeken forgalomkorlátozás / útzár
lesz érvényben:

Helyszín:

A 20. számú, Székesfehérvár –
Szombathely vasútvonalon a 338+18
hm. számú szerelvényben lév! útátjáró,

Hajmáskér, Szederfa utca.

Id!pont / korlátozás jellege:

2015. szeptember 18. napján 08:00 órá-
tól – 2015. szeptember 18. napján 15:00
óráig, teljes pályás lezárás.

A teljes pályás lezárás során a közúti
forgalom lebonyolítása nem lehetséges
az útjáróban.

Hajmáskér Község Önkormányzata

Tájékoztatás
Ideiglenes forgalomkorlátozásról

SZERETNÉL JÓGÁZNI?
Heti egy alkalommal jóga foglalkozást tartunk  

/megfelel! létszám esetén/ a M"vel!dési Házban. 
Jelentkezés és további információ: 

06 30 502 6449 
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(folytatás a következ! oldalon)

Önkormányzati hírek
62/2015. (VIII.11.) határo-
zat:

Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te, mint az 5.11-15361-1-
001-00-03 Hajmáskér ivó-
vízellátó víziközm"-rend-
szer Ellátásért Felel!se,
megtárgyalta és jóváhagyja,
a víziközm"-rendszer 2016.
– 2030. id!szakra vonat-
kozó Gördül Fejlesztési
Tervet.

63/2015. (VIII.11.) határo-
zat:

Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képvisel!-testüle-
te, mint az 56.21-11767-
1-005-00-00 Veszprém
szennyvízelvezet! és -tisztí-
tó víziközm"-rendszer El-
látásért Felel!se, megtár-
gyalta és jóváhagyja, a
2016. – 2030. id!szakra
vonatkozó Gördül Fejlesz-
tési Tervet.

64/2015. (VIII.11.) határo-
zat:

Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te, megtárgyalta és jóvá-
hagyta, hogy a víziközm"-

vagyon vagyonértékelését, a
2011. évi CCIX. törvény 78.
§ (1) módosításnak tükrében
elhalasztja és a korábban
lefektetett elveknek megfe-
lel!en, az új véghatárid!höz
igazodva, ismét egy egysé-
ges közbeszerzési eljárást
kíván indítani.

65/2015. (VIII.11.) határo-
zat:

Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és jóvá-
hagyta, hogy a Magyar-
ország 2015. évi központi

költségvetésér!l szóló 2014.
évi C. törvény 3. számú
melléklet II. 10. pontjában
meghatározott „adósságkon-
szolidációban nem részesült
települési önkormányzatok
fejlesztésének támogatása”
jogcím" pályázati kiírásra
pályázatot nyújt be:
a)  a település belterületén

út, híd vagy járda építé-
se, felújítása, karbantar-
tása

db) óvodai épület felújítása,
fejlesztése, energetikai
korszer"sítése 

komponensekre. 

1. Az irányított égetés
engedélyezése
KÜLTERÜLETEN: 

1. Az engedélyezés tárgya 
Minden olyan külterületen

végzett szabadtéri égetést,
melyet a 2015. március 5-ig
hatályos Országos
T"zvédelrni Szabályzatról
szóló 28/2011. (IX. 6.) BM
rendelet 606. § (2) bekezdé-
se értelmében az els!fo kú
t"zvédelmi hatóságnak be
kellett jelenteni, 2015. már-
cius 5. napját követ!en a
katasztrófavédelmi kiren-
deltséggel engedélyeztetni
kell. 

Kivétel: Amennyiben kül-
területen a szabadtéri (tarló,
lábon álló növényzet, avar
és egyéb növényi hulladék)

égetést jogszabály az irányí-
tott égetést!l eltér! fogalom
ba sorolja -mint például az
erd!vé delmér!l és az erd!-
gazdálkodásról szóló 2009.
évi XXXVII. törvény 65. §
és az erd!k t"z elleni védel-
mér!l szóló 4/2008. (VITI.
1.) ÖM rendelet 9. § (alka-
lomszer" t"zveszélyes tevé-
kenység, ellen!rzött t"z) és
az égetésre speciális feltéte-
leket, módszereket és eljárá-
sokat határoz meg, ezen ren-
delkezéseket kell alkalmaz-
ni és nem kell a tevékenysé-
get irányított égetésként
engedélyeztetni. Az új sza-
bályozás értelmében meg-
sz"nt a bejelentés alapján
történ! szabadtéri tarló,
lábon álló növényzet, avaré-

segyébnövényi hulladékége-
téseazerd!kt"zellenivédel-
mér!l szóló4/2008.(Vlll.
1.)ÖMrendelet9.§-ábanleírt-
erd!benvégezhet!alkalom-
szer"t"zveszélyes tevékeny-
ség (vágástéri hulladék ége-
tés) és ellen!rzött t"z kivé-
telével. 

2. Az eljárás menete
2015.március 5-t!l: 

Egy kérelmen egy darab
10 hektár vagy ennél kisebb
terület égetése jelenthet! be,
és az els! fokú eljárás
lefolytatásáért fizetend!
3.000,-Ft illetéket kérelmen-
ként kell megfizetni. Az
engedélyezési eljárást a
területileg illetékes -az eljá-
rásrendben meghatározott
kivételes esetben a kérelme-
z! lakóhelye, székhelye sze-
rint illetékes -katasztrófavé-
delmi kirendeltség folytatja
le. A kirendeltség irányított
égetésre vonatkozó engedé-
lye más, jogszabályban -a

természet védelmér!l szóló
1996. évi UlI. törvény 21. §
-el!írt hatósági engedélyt
nem pótol. T"zgyújtási
tilalom id!szakában irá-
nyított égetés nem engedé-
lyezhet!. 

Jogszabálvi háttér: 
226. § (1) Külterületen az

ingatlan tulajdonosa, hasz-
nálója a t"zvédelrni hatóság
engedélyével legfeljebb 10
ha egybefügg!te rületen irá-
nyított égetést végezhet. 

II. BELTERÜLETI sza-
badtéri égetés 

Az OTSZ 225. § (1)
bekezdése értelmében tilos
belterületen szabadtéri ége-
tést végezni, kivéve, ha azt
más jogszabály -így különö-
sen önkormányzati rendelet
-megengedi. Hajmáskér
Község Önkormányzata a
környezetvédelemr!l szóló
6/2015.(IV.30.) rendeleté-
ben szabályozza az avar és
kerti    hulladék    égetésére 

Mit és hogyan szabad égetni? -A szabadtéri t"zgyújtás szabályai 
2015. március 5-én hatály ba lépett az Országos

T"zvédelmi Szabályzat ról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezé-
seket tartalmaz a szabadtéri t"zgyújtásra, különösen az
irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatko-
zóan. 



Különleges jogsegély-
szolgálatot m"ködtet egy
alapítvány Magyarorszá-
gon: azoknak nyújt ingye-
nes jogi segítséget, akiket
pszichiátriai osztályon
vagy intézetben ért sére-
lem vagy visszaélés. 

Az Állampolgári Bizott-
ság az Emberi Jogokért
Alapítvány, amely 1994 óta
m"ködik Magyarországon, a
pszichiátriákon történ! visz-
szaélések széles skálájával
találkozik: sajnos gyakoriak
a kényszerkezelések, a túl-
gyógyszerezések, az indo-
kolatlan fizikai kényszeríté-
sek, és bizony még ma is
elektrosokkolnak ember-
eket. Az elmúlt húsz évben
panaszosok ezrei fordultak a
jogvéd! alapítványhoz, és
nagyon sok esetben sikerült
nekik hatékony segítséget

vagy jogi kompenzációt
nyújtani.

Egy alkalommal egy n!
kereste fel az Alapítványt,
akit férje egy pszichiáter
segítségével, akarata ellené-
re, jogtalanul szállíttatott
pszichiátriára. A jogvéd!
szervezet segítségével jogi
eljárás indult, melynek
következtében a bíróság a
panaszosnak 700 000 forint
kártérítést ítélt meg.

Egy másik esetben egy n!
az Alapítványt azzal kereste
meg, hogy édesanyja kis
híján belehalt a pszichiátriai
„gyógyszerezésbe” egy vi-
déki kórházban; életét csak a
családtagok közbeavatkozá-
sa és a gyors orvosi segítség
mentette meg. Az Ala-pít-
vány munkájának köszönhe-
t!en el!bb az Orvosi Ka-
mara marasztalta el, majd a
büntet! bíróság is b"nösnek
találta és elítélte a vissza-
élést elkövet! pszichiátert.

A feltárt problémákról a
törvényhozókat és a nyilvá-
nosságot rendszeresen tájé-
koztatja kiadványokkal,
újságcikkekkel, tévém"so-
rokban és kiállítások szerve-

zésével az emberi jogvéd!
alapítvány.

Ahogyan a pszichiátriai
visszaélések nem korláto-
zódnak csupán Magyar-
országra, úgy a jogvéd!
szervezet is nemzetközileg
m"ködik, Los Angeles-i
székhellyel. Az Állampolgá-
ri Bizottság az Emberi
Jogokért (CCHR) nemzet-
közi nonprofit szervezetét
1969-ben alapították, abban
az id!ben, amikor a pszichi-
átriai kezeltek a társadalmak
meglehet!sen elfeledett ré-
tegét jelentették.

Az élet igazolta, hogy a
CCHR munkája létfontossá-
gú az egész világon: e nem-
zetközi nonprofit szervezet
segített leleplezni a dél-afri-
kai pszichiátriai rabszolga-
táborokat, ahol az apartheid
idején fekete páciensek
tízezreit dolgoztatták rab-
szolgaként – s mindezt a
pszichiáterek „ipari terápiá-
nak” nevezték. Olaszor-
szágban kormányzati hiva-
talnokokkal és parlamenti
képvisel!kkel együtt a
CCHR olaszországi szerve-
zete vizsgálatokat végzett az

ország koncentrációs tábo-
rokra emlékeztet! pszichiát-
riai intézeteiben, ami szá-
mos intézmény bezárását
eredményezte. Kaliforni-
ában a CCHR érte el 1976-
ban, hogy a pácienseket az
elektrosokk-kezelést meg-
el!z!en kötelez!en tájékoz-
tassák a kezelésr!l, és csak
az illet! beleegyezésével
hajthassák végre azt. Miután
nemzetközi precedenst te-
remtett, ezt a szabályozást a
világ sok más országában
szintén elfogadták.

Ha családtagja, barátja,
ismer!se pszichiátriai visz-
szaélések vagy félrekezelés
áldozata lett, vagy bármi-
lyen sérelmet kellett el-
szenvednie pszichiátrián,
az Alapítványt alábbi elér-
het!ségeken keresheti meg:

Állampolgári Bizottság az
Emberi Jogokért

Telefon: 06 1 342-6355
Mobil: 06 70 330-5384
E-mail: panasz@cchr.hu
Weboldal:
www.emberijogok.hu

Az Alapítvány minden
információt bizalmasan
kezel.
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Ingyenes jogsegély pszichiátriai visszaélések esetén

vonatkozó el!írásokat, mely
alapján jegyz!i engedéllyel
lehet kerti hulladékot égetni
vasárnap és ünnepnap kivé-
telével 09:00-19:00 óra
között. 

Abban az esetben, ha bel-
területen szabadtéri égetést
végeznek, és a települési
önkormányzat azt rendeleté-

ben nem engedélyezte, vagy
engedélyezte, de az égetést
nem a rendeletben meghatá-
rozott napon vagy id!pont-
ban végezték, a t"zvédelmi
hatóságnak meg kell indíta-
nia a t"zvédelmi hatósági
eljárást. A fentiek alapján a
szabálytalanságot elkövet!-
vel szemben a kirendeltség a
tüzvédelrni hatósági felada-

tokat ellátó szervezetekr!l, a
t"zvédelmi bírságról és a
t"zvédelernmel foglalkozók
kötelez! élet-és balesetbiz-
tosításáról szóló 259/2011.
(XII. 7.) Korrn. rendelet 1.
rnelléklet 40. sora alapján 

20.000 -60.000,-Ft-ig ter-
jed! t"zvédelrni bírságot
szab ki. 

Jogszabályi háttér: 

225. § (1) Ha jogszabály
másként nem rendelkezik, a
lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel össze-
függésben és a belterületi
ingatlanok használata során
keletkezett hulladék szabad-
téri égetése tilos. 

Kovács János György 
s.k. jegyz!

(folytatás az el!z! oldalról)
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Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának id!szakos kiadványa
Felel!s szerkeszt!:  Köbli Miklós polgármester Felel!s kiadó: Hajmáskéri Önkormányzat  Megjelenik: 1.250 pld.-ban  Nyomda: PRESSCOMP 2000 Kft. Veszprém

AKCIÓS RUHAVÁSÁR!
Függönyök, sötétít! függönyök, n!i, férfi, 

gyermekruhák, cip!k, kabátok.

Hétköznap hétf!t!l-péntekig 
15:00-17:00-ig szombaton 09:12-ig.

Továbbra is várjuk kedves vásárlóink 
virágok, csokrok, sírcsokrok, koszorúk rendelését.

Elérhet!ség: Tel.: 06/20-774-79-81
Tel.: 06/20-246-45-56

Virág-Ajándék Üzlet
8192 Hajmáskér, Jókai ltp. 5/B.

2015 évi Falunapot támogatók
Gfellner Jenny

Palota Vidék Zrt.
Bo-Boné Kft.
Ada-Bau Kft.

Hidroplan-Nord Kft.
HJ Trans-Sped Kft.

Törpi ABC
Litsuer Zoltán
Szolga Róbert

Kovács József Zsolt
Dezs! Mariann

Csincsiné Jakab Zsuzsa
OTP

Sle-Pa Kft.
100 Íz Center Kft.

Köbliné Punk Margit
Bársony József
Szekér Gyula

Csizmadia Ferenc /Papkeszi/
Higiéni 2000 Kft.

Köszönetünket fejezzük ki a fentiekben 
olvasható támogatók

2015. évi Hajmáskéri Falunap megvalósításához 
történ! hozzájárulásáért, valamint Hajmáskér 

Község Polgár!r Egyesületének és a
rend!rség körzeti megbízottainak 

közrem"ködéséért.

Hajmáskér Község Önkormányzata


