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Iskolarendőr köszöntötte az első osztályosokat a
hajmáskéri általános iskolában

TARTALOM

Csaba Ákos rendőr törzszászlós és Kelemen Gyula
rendőr főtörzsőrmester körzeti megbízottak 2015.
szeptember 02-án az első
tanórán látogatták meg a
Haj-máskéri Gábor Áron
Általános Iskola első osztályosait, akik nagy izgalommal fogadták a Veszprémi

Rendőrkapitányság rendőreit.
Csaba Ákos rendőr törzszászlós, mint helyi iskolarendőr néhány perces közlekedésbiztonsági előadás
keretében, játékos formában hívta fel a gyerekek
figyelmét a közlekedési
szabályok betartására. A kis

nebulók lelkesen válaszoltak a feltett kérdésekre.
A rövid program végén a
körzeti megbízottak kiosztották a speciálisan, első
osztályosok részére készített üzenő füzetet, valamint
fényvisszaverő karkötőt
adtak át minden gyermeknek.

Tájékoztatás
Ideiglenes forgalomkorlátozásról
Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot,
hogy a MÁV FKG Felépítménykarbantartó és Gépjavító Kft., vágány
szabályozási munkálatai miatt, az
alábbi időszakokban, az alábbi helyszíneken forgalomkorlátozás / útzár
lesz érvényben:

Hajmáskér, Szederfa utca.
Időpont / korlátozás jellege:
2015. szeptember 18. napján 08:00 órától – 2015. szeptember 18. napján 15:00
óráig, teljes pályás lezárás.

A teljes pályás lezárás során a közúti
forgalom lebonyolítása nem lehetséges
A 20. számú, Székesfehérvár – az útjáróban.
Szombathely vasútvonalon a 338+18
Hajmáskér Község Önkormányzata
hm. számú szerelvényben lévő útátjáró,
Helyszín:

SZERETNÉL JÓGÁZNI?
Heti egy alkalommal jóga foglalkozást tartunk
/megfelelő létszám esetén/ a Művelődési Házban.
Jelentkezés és további információ:

06 30 502 6449

Önkormányzati hírek
62/2015. (VIII.11.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, mint az 5.11-15361-1001-00-03 Hajmáskér ivóvízellátó víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse,
megtárgyalta és jóváhagyja,
a víziközmű-rendszer 2016.
– 2030. időszakra vonatkozó Gördül Fejlesztési
Tervet.
63/2015. (VIII.11.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képviselő-testülete, mint az 56.21-117671-005-00-00
Veszprém
szennyvízelvezető és -tisztító víziközmű-rendszer Ellátásért Felelőse, megtárgyalta és jóváhagyja, a
2016. – 2030. időszakra
vonatkozó Gördül Fejlesztési Tervet.
64/2015. (VIII.11.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete, megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a víziközmű-

vagyon vagyonértékelését, a
2011. évi CCIX. törvény 78.
§ (1) módosításnak tükrében
elhalasztja és a korábban
lefektetett elveknek megfelelően, az új véghatáridőhöz
igazodva, ismét egy egységes közbeszerzési eljárást
kíván indítani.
65/2015. (VIII.11.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a Magyarország 2015. évi központi

költségvetéséről szóló 2014.
évi C. törvény 3. számú
melléklet II. 10. pontjában
meghatározott „adósságkonszolidációban nem részesült
települési önkormányzatok
fejlesztésének támogatása”
jogcímű pályázati kiírásra
pályázatot nyújt be:
a) a település belterületén
út, híd vagy járda építése, felújítása, karbantartása
db) óvodai épület felújítása,
fejlesztése, energetikai
korszerűsítése
komponensekre.

Mit és hogyan szabad égetni? -A szabadtéri tűzgyújtás szabályai
2015. március 5-én hatály ba lépett az Országos
Tűzvédelmi Szabályzat ról szóló 54/2014. (XII. 5.) BM
rendelet (a továbbiakban: OTSZ), mely új rendelkezéseket tartalmaz a szabadtéri tűzgyújtásra, különösen az
irányított égetés engedélyezésének szabályaira vonatkozóan.
1. Az irányított égetés
engedélyezése
KÜLTERÜLETEN:
1. Az engedélyezés tárgya
Minden olyan külterületen
végzett szabadtéri égetést,
melyet a 2015. március 5-ig
hatályos
Országos
Tűzvédelrni Szabályzatról
szóló 28/2011. (IX. 6.) BM
rendelet 606. § (2) bekezdése értelmében az elsőfo kú
tűzvédelmi hatóságnak be
kellett jelenteni, 2015. március 5. napját követően a
katasztrófavédelmi kirendeltséggel engedélyeztetni
kell.
Kivétel: Amennyiben külterületen a szabadtéri (tarló,
lábon álló növényzet, avar
és egyéb növényi hulladék)
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égetést jogszabály az irányított égetéstől eltérő fogalom
ba sorolja -mint például az
erdővé delméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009.
évi XXXVII. törvény 65. §
és az erdők tűz elleni védelméről szóló 4/2008. (VITI.
1.) ÖM rendelet 9. § (alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, ellenőrzött tűz) és
az égetésre speciális feltételeket, módszereket és eljárásokat határoz meg, ezen rendelkezéseket kell alkalmazni és nem kell a tevékenységet irányított égetésként
engedélyeztetni. Az új szabályozás értelmében megszűnt a bejelentés alapján
történő szabadtéri tarló,
lábon álló növényzet, avaré-

segyébnövényi hulladékégetéseazerdőktűzellenivédelméről szóló4/2008.(Vlll.
1.)ÖMrendelet9.§-ábanleírterdőbenvégezhetőalkalomszerűtűzveszélyes tevékenység (vágástéri hulladék égetés) és ellenőrzött tűz kivételével.
2. Az eljárás menete
2015.március 5-től:
Egy kérelmen egy darab
10 hektár vagy ennél kisebb
terület égetése jelenthető be,
és az első fokú eljárás
lefolytatásáért
fizetendő
3.000,-Ft illetéket kérelmenként kell megfizetni. Az
engedélyezési eljárást a
területileg illetékes -az eljárásrendben meghatározott
kivételes esetben a kérelmező lakóhelye, székhelye szerint illetékes -katasztrófavédelmi kirendeltség folytatja
le. A kirendeltség irányított
égetésre vonatkozó engedélye más, jogszabályban -a

természet védelméről szóló
1996. évi UlI. törvény 21. §
-előírt hatósági engedélyt
nem pótol. Tűzgyújtási
tilalom időszakában irányított égetés nem engedélyezhető.
Jogszabálvi háttér:
226. § (1) Külterületen az
ingatlan tulajdonosa, használója a tűzvédelrni hatóság
engedélyével legfeljebb 10
ha egybefüggőte rületen irányított égetést végezhet.
II. BELTERÜLETI szabadtéri égetés
Az OTSZ 225. § (1)
bekezdése értelmében tilos
belterületen szabadtéri égetést végezni, kivéve, ha azt
más jogszabály -így különösen önkormányzati rendelet
-megengedi.
Hajmáskér
Község Önkormányzata a
környezetvédelemről szóló
6/2015.(IV.30.) rendeletében szabályozza az avar és
kerti hulladék égetésére
(folytatás a következő oldalon)

(folytatás az előző oldalról)

vonatkozó előírásokat, mely
alapján jegyzői engedéllyel
lehet kerti hulladékot égetni
vasárnap és ünnepnap kivételével 09:00-19:00 óra
között.
Abban az esetben, ha belterületen szabadtéri égetést
végeznek, és a települési
önkormányzat azt rendeleté-

ben nem engedélyezte, vagy
engedélyezte, de az égetést
nem a rendeletben meghatározott napon vagy időpontban végezték, a tűzvédelmi
hatóságnak meg kell indítania a tűzvédelmi hatósági
eljárást. A fentiek alapján a
szabálytalanságot elkövetővel szemben a kirendeltség a
tüzvédelrni hatósági felada-

tokat ellátó szervezetekről, a
tűzvédelmi bírságról és a
tűzvédelernmel foglalkozók
kötelező élet-és balesetbiztosításáról szóló 259/2011.
(XII. 7.) Korrn. rendelet 1.
rnelléklet 40. sora alapján
20.000 -60.000,-Ft-ig terjedő tűzvédelrni bírságot
szab ki.
Jogszabályi háttér:

225. § (1) Ha jogszabály
másként nem rendelkezik, a
lábon álló növényzet, tarló,
növénytermesztéssel összefüggésben és a belterületi
ingatlanok használata során
keletkezett hulladék szabadtéri égetése tilos.
Kovács János György
s.k. jegyző

Ingyenes jogsegély pszichiátriai visszaélések esetén

Különleges jogsegélyszolgálatot működtet egy
alapítvány Magyarországon: azoknak nyújt ingyenes jogi segítséget, akiket
pszichiátriai
osztályon
vagy intézetben ért sérelem vagy visszaélés.
Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért
Alapítvány, amely 1994 óta
működik Magyarországon, a
pszichiátriákon történő viszszaélések széles skálájával
találkozik: sajnos gyakoriak
a kényszerkezelések, a túlgyógyszerezések, az indokolatlan fizikai kényszerítések, és bizony még ma is
elektrosokkolnak embereket. Az elmúlt húsz évben
panaszosok ezrei fordultak a
jogvédő alapítványhoz, és
nagyon sok esetben sikerült
nekik hatékony segítséget

vagy jogi kompenzációt
nyújtani.

zésével az emberi jogvédő
alapítvány.

Egy alkalommal egy nő
kereste fel az Alapítványt,
akit férje egy pszichiáter
segítségével, akarata ellenére, jogtalanul szállíttatott
pszichiátriára. A jogvédő
szervezet segítségével jogi
eljárás indult, melynek
következtében a bíróság a
panaszosnak 700 000 forint
kártérítést ítélt meg.

Ahogyan a pszichiátriai
visszaélések nem korlátozódnak csupán Magyarországra, úgy a jogvédő
szervezet is nemzetközileg
működik, Los Angeles-i
székhellyel. Az Állampolgári Bizottság az Emberi
Jogokért (CCHR) nemzetközi nonprofit szervezetét
1969-ben alapították, abban
az időben, amikor a pszichiátriai kezeltek a társadalmak
meglehetősen elfeledett rétegét jelentették.

Egy másik esetben egy nő
az Alapítványt azzal kereste
meg, hogy édesanyja kis
híján belehalt a pszichiátriai
„gyógyszerezésbe” egy vidéki kórházban; életét csak a
családtagok közbeavatkozása és a gyors orvosi segítség
mentette meg. Az Ala-pítvány munkájának köszönhetően előbb az Orvosi Kamara marasztalta el, majd a
büntető bíróság is bűnösnek
találta és elítélte a visszaélést elkövető pszichiátert.
A feltárt problémákról a
törvényhozókat és a nyilvánosságot rendszeresen tájékoztatja
kiadványokkal,
újságcikkekkel, tévéműsorokban és kiállítások szerve-

Az élet igazolta, hogy a
CCHR munkája létfontosságú az egész világon: e nemzetközi nonprofit szervezet
segített leleplezni a dél-afrikai pszichiátriai rabszolgatáborokat, ahol az apartheid
idején fekete páciensek
tízezreit dolgoztatták rabszolgaként – s mindezt a
pszichiáterek „ipari terápiának” nevezték. Olaszországban kormányzati hivatalnokokkal és parlamenti
képviselőkkel együtt a
CCHR olaszországi szervezete vizsgálatokat végzett az

ország koncentrációs táborokra emlékeztető pszichiátriai intézeteiben, ami számos intézmény bezárását
eredményezte. Kaliforniában a CCHR érte el 1976ban, hogy a pácienseket az
elektrosokk-kezelést megelőzően kötelezően tájékoztassák a kezelésről, és csak
az illető beleegyezésével
hajthassák végre azt. Miután
nemzetközi precedenst teremtett, ezt a szabályozást a
világ sok más országában
szintén elfogadták.
Ha családtagja, barátja,
ismerőse pszichiátriai viszszaélések vagy félrekezelés
áldozata lett, vagy bármilyen sérelmet kellett elszenvednie pszichiátrián,
az Alapítványt alábbi elérhetőségeken 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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AKCIÓS RUHAVÁSÁR!
Függönyök, sötétítő függönyök, női, férfi,
gyermekruhák, cipők, kabátok.
Hétköznap hétfőtől-péntekig
15:00-17:00-ig szombaton 09:12-ig.
Továbbra is várjuk kedves vásárlóink
virágok, csokrok, sírcsokrok, koszorúk rendelését.
Elérhetőség: Tel.: 06/20-774-79-81
Tel.: 06/20-246-45-56

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
Dezső 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.

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

Köszönetünket fejezzük ki a fentiekben
olvasható támogatók
2015. évi Hajmáskéri Falunap megvalósításához
történő hozzájárulásáért, valamint Hajmáskér
Község Polgárőr Egyesületének és a
rendőrség körzeti megbízottainak
közreműködéséért.
Hajmáskér Község Önkormányzata
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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