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Kedves Alkotók!

A Ki miben mester sorozatunk
következő kiállításának témája az

öltözködés és az öltözék kiegészítők.
Kérem jelentkezzenek, akik

munkájukat szívesen bemutatnák.
Várjuk a bármilyen technikával és a
legkülönbözőbb anyagokból készült 

dolgokat!
Lehetnek ezek táskák, ruhák, sálak,
ékszerek, kendők, horgolt, szövött, 

festett, varrott, hímzett, stb. kiegészítők. 
Kérjük, október 15-ig juttassák el

alkotásaikat a Művelődési Házba vagy
a Muzeális Kiállítóba.

További információkat az alábbi
elérhetőségeken kérhetnek: 

Telefon. 06-30/502-6449 E-mail:
muvhaz.hajmasker@gmail.com
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(folytatás a 3. oldalon)

ÖNKORMÁNYZATI  HATÁROZATOKAT
69/2016. (VII.19.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-testülete
a településrendezési eszközeit
az alábbiak szerint módosítja:
A Hajmáskér 616/169. hrsz.
egy részének „Z” azaz
Zöldterületr"l „KI-G” azaz
különleges gazdasági területre
való átmin"sítését támogatja.

70/2016. (VII.19.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormány-
zata Képvisel"-testülete a telepü-
lésrendezési eszközeit az alábbiak
szerint módosítja:
A Hajmáskér 607/16. hrsz. ’Ev”
azaz Védelmi célú erd"r"l „K-mü”
azaz különleges mez"gazdasági
üzemi területre és „Lf-2” azaz falu-
sias lakóterületre való átmin"síté-
sét támogatja.

71/2016. (VII.19.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-testülete
a Helyi Építési Szabályzatát az
alábbiak szerint módosítja:
A HÉSZ II. Fejezet 4. pont 6. §
(2) bekezdés 2., 3. és 4. mon-
data, valamint a (9) bekezdés
törlésre kerül.

72/2016. (IX.01.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-testülete
megtárgyalta és elfogadja a
közös fenntartású intézmé-
nyek 2016. I. félévi gazdálko-
dásáról szóló beszámolót.

73/2016. (IX.01.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-testülete
megtárgyalta és elfogadta,
hogy a 4 órás óvodai dajkai
státusz 8 órás státuszra legyen
megemelve.

74/2016. (IX.01.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-testülete
megtárgyalta és elfogadta a
hajmáskéri Lurkó Óvoda
beszámolóját a 2015/16. neve-
léséi évér"l.
75/2016. (IX.01.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-testülete
megtárgyalta és elfogadta
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képvisel"-testületé-
nek 2016. II. félévi üléstervét.

76/2016. (IX.01.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-testülete
megtárgyalta és elfogadta
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata 2016. I. félévi gazdál-
kodásáról szóló beszámolót.

77/2016. (IX.01.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-testülete
megtárgyalta és elfogadta az
el"terjesztésben foglalt bevé-
teli és kiadási el"irányzat
módosítását.

10/2016.(IX.02.) rendelet:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata költségvetésér"l szóló
2/1016. (I.29.) önkormányzati
rendelet módosítását.

78/2016. (IX.01.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta a
Hajmáskér 607/12 hrsz. ingat-
lan megosztását, a CARTO-Z
Földmérési és Térképészeti
Kft. által készített, 2/2016
munkaszámú változási vázrajz
szerint.
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-testülete
felhatalmazza a polgármestert
a telekalakítási eljárás lebo-
nyolítására.

79/2016. (IX.01.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel"-testü-
lete elfogadja a Veszprém
Megyei Kormányhivatal
Törvényességi F"osztályának
VEB/005/2783/2016. ügyirat-
számú észrevételét az önkor-
mányzat a többször módosított
Helyi Építési Szabályzatról
szóló 14/2010. (XII.02.) ren-
deletével kapcsolatban.

80/2016. (IX.01.) határozat:
1. Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képvisel"-testü-
lete a nemzeti vagyonról

szóló 2011. évi CXVI. tör-
vény 13. §-ában foglaltak
valamint az állami vagyon-
ról szóló 2007. évi CVI.
törvény 36. § (2) bekezdé-
sének c) pontja alapján a
Magyar Nemzeti
Vagyonkezel" Zrt.-nél kez-
deményezi és kérelmezi a
Magyar Állam tulajdoná-
ban (és az Magyar Nemzeti
Vagyonkezel" Zrt.-
vagyonkezelésében) lév"
Hajmáskér 1/4 helyrajzi
számon felvett kivett út
megnevezés!, 294 m2
terület! ingatlan 1/1 tulaj-
doni hányadának ingyenes
önkormányzati tulajdonba
adását.

2. Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-testü-
lete a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXVI. tör-
vény 13. §-ában foglaltak
valamint az állami vagyon-
ról szóló 2007. évi CVI.
törvény 36. § (2) bekezdé-
sének c) pontja alapján a
Magyar Nemzeti
Vagyonkezel" Zrt-nél kez-
deményezi és kérelmezi a
Magyar Állam tulajdoná-
ban (és az Magyar Nemzeti
Vagyonkezel" Zrt.-
vagyonkezelésében) lév"
Hajmáskér 1/20 helyrajzi
számon felvett kivett saját
használatú út megnevezé-
s!, 2057 m2 terület! ingat-
lan 1/1 tulajdoni hányadá-
nak ingyenes önkormány-
zati tulajdonba adását.

3. Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-testü-
lete a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXVI. tör-
vény 13. §-ában foglaltak
valamint az állami vagyon-
ról szóló 2007. évi CVI.
törvény 36. § (2) bekezdé-
sének c) pontja alapján a
Magyar Nemzeti
Vagyonkezel" Zrt-nél kez-
deményezi és kérelmezi a
Magyar Állam tulajdoná-
ban (és az Magyar Nemzeti
Vagyonkezel" Zrt.-
vagyonkezelésében) lév"
Hajmáskér 1/32 helyrajzi
számon felvett kivett saját

használatú út megnevezé-
s!, 970 m2 terület! ingat-
lan 1/1 tulajdoni hányadá-
nak ingyenes önkormány-
zati tulajdonba adását.

4. Az 1-3. pontban felsorolt
ingatlanokat az Önkormány-
zat a Magyarország helyi
önkormányzatairól szóló
2011. CLXXXIX. törvény
13. § (1) bekezdés 2.) pontjá-
ban meghatározott, a helyi
közutak és tartozékaik kiala-
kításának és fenntartásának
feladatainak ellátása érdeké-
ben kívánja tulajdonba venni
és közterület és közúti funk-
ció céljára kívánja felhasz-
nálni.

5. Hajmáskér Község Önkor-
mányzata vállalja a tulaj-
donba adás érdekében fel-
merül" költségek – ideért-
ve a m!velési ág szükséges
megváltoztatásának költsé-
gét – megtérítését.

6. Az igényelt ingatlanok
nem állnak védettség alatt. 

7. A Képvisel"-testület felha-
talmazza a polgármestert,
hogy az 1-3. pontban felso-
rolt ingatlanok ingyenes
önkormányzati tulajdonba
adásával kapcsolatos eljá-
rás során az MNV Zrt. felé
teljes jogkörben eljárjon,
és valamennyi nyilatkoza-
tot megtegyen.

8. A Képvisel"-testület felha-
talmazza a polgármestert,
hogy az 1-3. pontban felso-
rolt ingatlanok ingyenes
önkormányzati tulajdonba
adására vonatkozó megál-
lapodást aláírja.

81/2016. (IX.01.) határo-
zat:

Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-testülete
megtárgyalta és elfogadta,
hogy pályázatot nyújt be a
Magyarország 2016. évi köz-
ponti költségvetésér"l szóló
2015. évi C. törvény 3. mel-
léklet II. 8. pont szerint kiírt
„Az adósságkonszolidációban
nem részesült települési
önkormányzatok fejlesztésé-
nek   támogatására”    jogcím!
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Iskolánkban már sok éve
hagyomány a papírgy!jtés.
Évente kétszer, "sszel és
tavasszal szervezzük meg.
Az " szi bevétel az osztá-
lyok kasszáját gyarapítja, a
tavasszal kapott pénzt isko-
lai programok finanszírozá-
sára, versenyekre, illetve a
tanulók év végi jutalmazá-
sára fordítjuk.

A 2016/2017. tanévben az
"szi gy!jtés az elmúlt két
hétben zajlott. Minden osz-
tály külön konténerbe hoz-
hatta a papírhulladékot. 

Többen rutinosan már
tavasz óta otthon rakosgat-
ták, s most csak ideszállítot-
ták a papírt. Mások nagyon

serényen dolgoztak, járták
az utcákat, s hangyaszorga-
lommal gy!jtögettek.

Köszönet mindenkinek,
aki fáradságot, id"t, üzem-
anyagot és szabadid"t nem
kímélve segítette az "szi
akció sikerességét!

Az iskolában a papíron
kívül az év során folyama-
tos a m!anyag flakonok,
kupakok és a használt ele-
mek gy!jtése is. Ezeket
mindenkit"l szívesen
fogadjuk. Tavasszal pedig
újra gy!jtjük a papírt!

Kovács Botond

PAPÍRGY!JTÉS

(folytatás a 2. oldalról)

pályázati kiírásra, a 8192
Hajmáskér 21 hrsz. Széchenyi
István u.; 8192 Hajmáskér 49
hrsz. Erkel Ferenc u. és a 8192
Hajmáskér 87 hrsz. Munkácsy
Mihály u. ingatlanokon járda
és felszíni vízelvezet" rend-
szer felújítására, 112.010.470,-
Ft összegben.

Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-testülete,
az önkormányzat 2016. évi
költségvetésének általános tar-
talékának terhére, a pályázat-
hoz szükséges 17.188.858,-
forintot biztosítja.

82/2016. (IX.01.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képvisel"-testülete
a Veszprémi Kistérség
Többcélú Társulása 2015. évi
tevékenységér"l szóló beszá-
molót a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja.
A Képvisel" - testület felkéri a
polgármestert, hogy a testület
döntésér"l a társulás elnökét
tájékoztassa.

83/2016. (IX.01.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képvisel"-testülete
úgy dönt, hogy a központi

háziorvosi ügyelet feladatának
ellátásához 2016. június 01.
napjától 2017. május 31. nap-
jáig 17,36 Ft/hó/f" összeggel
járul hozzá.

A Képvisel"-testület úgy
dönt, hogy a 2016. május 31.
napjáig fizetett hozzájárulás
(18,77.-Ft/f"/hó) összegéhez
képest mutatkozó különböze-
tet: 1,41.-Ft/f"/hó összeget
2016. június 01. napjától 2017.
május 31. napjáig fejlesztési
támogatásként adja át a Társu-
lás részére a központi házior-
vosi ügyeleti feladat-ellátás
min"ségének megtartása érde-
kében. Ezt a támogatást kizá-

rólag fejlesztésre, gép-,
m!szer- és eszköz-beszerzésre
lehet felhasználni, és eszerint
kell vele elszámolni. Így az
önkormányzati támogatás tel-
jes összege 2016. június 01.
napjától 2017. május 31. nap-
jáig továbbra is 18,77.-
Ft/f"/hó.

A Képvisel"-testület felkéri
a polgármestert, hogy a dön-
tésr"l Várpalota Kistérség
Többcélú Társulását (a továb-
biakban: Társulás) értesítse, és
felhatalmazza a Társulással a
finanszírozási megállapodás
megkötésére, mely jelen hatá-
rozat mellékletét képezi.
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ÁRAJÁNLAT KÉRÉS
Hajmáskér Község Önkormányzat közútjainak és intéz-
ményeihez (általános iskola, óvoda, orvosi rendel" és

laktanya területén, egyes önkormányzati tulajdonú 
épületek udvarai)

2016-2017 telére

2016. november 1. napjától
2017. március 31. napjáig

gépi hótolási munka árajánlat tételi 
felhívást ír ki.

A hótolást 5 cm-es hó esetén kell elkezdeni.
El"nyt jelent: hajmáskéri telephely, a gép Hajmáskéren

történ" tárolása 
vagy ha a kezel" személyzet hajmáskéri lakos.

Ajánlati kérelem: 
egy összeg! átalánydíjas

vagy
Ajánlati kérelem:
rendelkezésre állási díj + óradíj

Árajánlat benyújtásának határideje 
(zárt borítékban):

2016. október 26. (szerda) 1500 óra

A borítékra kérjük ráírni: „Hótolási pályázat”

Postacím:

Hajmáskér Község Önkormányzat
8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.

BURSA HUNGARICA
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Hajmáskér Község Önkormányzata Képvisel"-testületének
85/2016. (IX.28.) határozatával az Emberi Er"források
Minisztériumával együttm!ködve, az 51/2007. (III. 26.)
Kormányrendelet alapján kiírja a Bursa Hungarica
Fels"oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fels"okta-
tási hallgatók („A” típusú) és fels"oktatási tanulmányokat kez-
deni kívánó fiatalok („B” típusú) számára. 

A részletes pályázati kiírás elérhet" a www.hajmasker.hu,
Pályázat-Bursa Hungarica címszó alatt.

A pályázati kiírás teljes nyomtatott dokumentuma ügyfélfoga-
dási id"ben megtekinthet" a Hajmáskéri Közös Önkormányzati
Hivatalban.

A pályázat beadásához a Bursa Hungarica Elektronikus
Pályázatkezelési és Együttm!ködési Rendszerében (a továbbiak-
ban: EPER-Bursa) egyszeri pályázói regisztráció szükséges,
melynek elérése:

https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx (A korábbi
években regisztráltaknak nem kell újra regisztrálniuk.)

A személyes és pályázati adatok ellen"rzését és feltöltését
követ"en a pályázati #rlapot kinyomtatva és aláírva a
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalnál (8192 Hajmáskér,
Kossuth L. u. 31.) kell benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolan-
dó mellékletekkel együtt érvényes. A pályázat rögzítésének és az
Önkormányzathoz történ" benyújtásának határideje: 2016.
november 08. (kedd) 14 óra.

A benyújtás határidejének túllépése esetén a pályázat formai
hibásnak min"sül és az elbírálási folyamatból való kizárást vonja
maga után. 

Hajmáskér Község Önkormányzata

Az állatok világnapját
1931 óta ünneplik a világon,
minden év október  4-én. Ez
a nap Assisi Szent Ferencnek
, az állatok véd"szentjének
halála napja.

A rendalapító  a legenda
szerint nem csak értette az
állatok nyelvét, hanem
beszélgetett is velük, és már

a 13. század elején azt hirdet-
te, hogy  szeretni kell mind-
azt, ami körülvesz minket. A
természetet.

A világnapon ma már nem
csak a vadon él", hanem
minden állat védelmére fel-
hívják a figyelmet, mert a
haszonelv!ségnek sok állat
esik áldozatul, a kedvtelési
állattartás pedig nem mindig
alapul felel"sségen.

Ebben a szellemiségben  a
Muzeális Kiállítóhelyen
október 4-én az iskolások
interaktív kiállításon vettek
részt.  Kis csapatokat alakít-
va játékos feladatokat oldot-
tak meg. Volt kirakó, papír-
hajtogatás.

Tóth Péter állatfotói segí-

tettek az állatok felismerésé-
ben, a természetvédelemmel
kapcsolatos fotói pedig azt a
nagyon fontos gondolatot
közvetítették, ami az egész

játékos program célja is volt:
Egész évben éljünk harmó-

niában a természettel, a minket
körülvev" él"lényekkel.
Óvjuk, védjük környezetünket!

MEGEMLÉKEZTÜNK AZ ÁLLATOK VILÁGNAPJÁRÓL
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INGYENES  JOGI TANÁCSADÁS
Hajmáskéren, a Polgármesteri Hivatal 

tanácstermében
Dr. Kovács Gergely

és
Dr. Egyed Zoltán

polgári jog, ingatlanjog, kártérítési jog, 
társasági jog (cégjog), családjog (házassági vagyonjog), 

öröklési jog, büntet!jog

ideje: 2016. október 27. (csütörtök)
16:00 – 17:00 óráig

Komfortosabbá vált óvodánk!
2016. nyári szünetében

jelent"s felújításon esett át
óvodánk, a Lurkó Óvoda. A
régen várt beruházáshoz az
önkormányzat, mint fenntartó
saját forrásából és pályázaton
elnyert összegb"l biztosította a
több tízmilliós felújítás költsé-
gét. 

Szeptember 15-n ünnepélyes
körülmények között került sor
az átadásra, melyen a település
el"járóin kívül Ovádi Péter a
Fidesz választókerületi elnöke
is részt vett. # beszédében
méltatta a település vezet"inek
hozzáállását és er"feszítését az
itt lakók életkörülményeinek és
jöv"jének javítása érdekében.
Mint általában az ipar nélküli
és els"sorban a kis települések-
nek nehezebb körülmények
között, forráshiányosan is, de
biztosítaniuk kell a település
m!ködését. Erre figyelemmel
is nagy eredménynek számít

az  óvoda  felújítása. 
Ennek során mindkét he-lyen

új tet"szerkezet készült, a nyí-
lászárók cseréje, az épület
küls" h"szigetelése és színezé-
se valósult meg. Az energiata-
karékosság érdekében a f!tési
rendszer is felújításra került, új
gazdaságos kazán beépítésére
került sor. Egy csoportszobá-
ban a parketta cseréje is meg-
történt, és  a vizesblokkokat
felújították illetve cserélték.

A Lurkó Óvodában az áldo-
zatkész dolgozók munkájának
és változóan 75-90 gyermek
napközbeni ellátásának, nevelé-
sének és kikapcsolódásának biz-
tosít jobb, esztétikusabb körül-
ményeket. 

A gyermekek és az óvoda
dolgozói az óvodások színvo-
nalas m!sora után ünnepélyes
keretek között vették jelképe-
sen használatba a megszépült
létesítményt. 

Lurkó Óvoda felújítási költségei:
Nyílászáró csere:                  4.014.054.-Ft
Tet" felújítás:                       9.792.015.-Ft
Vizesblokk felújítás:             2.685.700.-Ft
F!tés korszer!sítés:              3.640.100.-Ft
Küls" szigetelés, vakolás:    13.994.175.-Ft   

34.126.044.-Ft
Állami támogatás:               15.270.902.-Ft
Önkormányzati Önrész:       18.855.142.-Ft
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A „nagy mesemondó” Benedek Elek születésnap-
ján ünnepeljük a Magyar Népmese Napját.  Így
volt ez a mi iskolánkban is. Ezen a kedves ünne-
pen játékos vetélked?t szerveztünk az alsós
osztályoknak. Így egy mesés délel?ttöt töltöt-
tünk együtt. „Hamuban sült pogácsával” indultak
útjukra a kis meseh?sök. Útjuk során próbákat
kellett teljesíteniük (ügyességi pálya, puzzle,
memória, bábkészítés). A kihívásokat minden
kisdiáknak sikerült leküzdeni, ugyanúgy, mint a
mesebeli h?söknek. 

Aki nem hiszi, járjon utána!

Alsós tanítók és a napközis tanító nénik 

Hol volt, hol nem volt
Szeptember 30.  

A Magyar Népmese Napja
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Mesés családi nap 
A népmese napja  alkalmából interaktív mesével, kéz-

m!ves játszóházzal vártuk a gyerekeket a Muzeális
Kiállítóhelyen.

Az id" kedvez" volt, így a szabadban játszható népi játé-
kokkal is jól szórakoztak azok, akik itt töltötték a szombat
délutánjukat.

Nagy köszönet Csermák Zsoltnak, Fülöp Gy"zinek,
Kostyák Jánosnak, Kostyák Szilvinek és Veiland
Melindának, akik nagy lelkesedéssel és még nagyobb
ügyességgel készítették el a ezeket a  nagyszer! játékokat,
amelyekkel a programjainkon reméljük egyre több gyer-
mek  játszik majd.   dv.



Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának id!szakos kiadványa
Felel!s szerkeszt!:  Köbli Miklós polgármester Felel!s kiadó: Hajmáskéri Önkormányzat  Megjelenik: 1.250 pld.-ban
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2016. szeptember 27-én rendezték meg a 2016. évi
Köztársaság Kupa atlétikai versenyt a veszprémi városi sta-
dionban. A megmérettetésen 38 iskola, 800 tanulója vett

részt. Négy korcsoportban (2006-2005; 2004; 2003; 2002)
külön fiúk és lányok, 8 versenyszámban (60 m,100 m, 2000
m síkfutás, távol és magasugrás, súlylökés, kislabdadobás és
4x100 m váltófutás). A versenyszámokban külön-külön
nemenként és korcsoportonként 30-50 versenyz" indult. Az
els" 8 helyezett, 9-7-6-5-4-3-2-1 pontot kapott, 9- et az els"
1-et a nyolcadik. Ez alapján számolták az iskolák pontverse-
nyét.

Iskolánkat 20 tanuló képviselte. Mindannyian a legjobb
tudásuk szerint versenyeztek, mindent megtettek a jó ered-
mény elérése érdekében. 4 dobogós helyezést szereztünk,
Hanák Bernadett és Förköli Petra 1. helyezést ért el 2000
m futásban illetve távolugrásban. Bettike egy különdíjat
(kupát) is átvehetett, mint a legjobb lányfutó. Rupa Bence és
Varga Dominik 3. helyet szerzett súlylökésben illetve távol-
ugrásban. Az érmes helyezések mellett sok 4-8. helyezést
értek el gyermekeink így az iskolák pontversenyében az 5.
helyen végeztünk. Ez kis csonka (a versenyszámok $  -ben
indultunk csak) csapatunktól kiváló eredmény.

Kiváló eredmények, az iskolák közötti 5. hely 
a Köztársaság Kupa atlétikai versenyen

Hanák Betti 2000 m 1. hely Förköli Petra távolugrás 1. hely Rupa Bence súlylökés 3. hely Varga Dominik távolugrás 3. hely


