
FELHÍVÁS!

TARTALOM

Felhívás
1. o. 

Hajmáskér Község 
Önkormányzata

Képvisel!-testületének
határoztai
2-4. o-ig

Falunapi el!zetes
4. o. 

Anyák napi m"sor
5. o. 

Szépkorú köszöntése
6. o. 

Belterületi utak felújítása
6. o. 

Terembérleti díjak
7. o. 

Véget ért a tanév
7-8. o. 

Fotópályázat
8. o. 

A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT ID!SZAKI TÁJÉKOZTATÓJA

2017. július XVI. ÉVFOLYAM

Hajmáskér község Önkormányzata a falu
honlapjának megújítását tervezi. Az arculat
frissítése mellett, új tartalmak elhelyezésére
is lehet!ség nyílik. Várjuk VÁLLALKOZÓK
írásos jelentkezését, ha szeretnének tevé-
kenységükr!l hírt adni a község honlapján.

Közölhet! adatok: Cég neve – Címe –
Elérhet!ségek – Tevékenység – Nyitva tatás

Az adatokat az alábbi e-mail címre kérjük
eljuttatni: polgarmester1@invitel.hu

Határid!: 2017. szeptember 15. 

2017. június 17-én
tartottuk a 8. osztá-
lyosok Ballagási ün-
nepélyét.

Iskolánkból a 2016
/2017-es tanévben 24
f! 8. osztályos balla-
gott el.

A ballagási ünne-
pélyen több tanuló
kapott elismerést. 

Könyvjutalmat
kapott tanulmányi és
sporteredményeiért: 
Fabula Dániel,
Török Barbara,
Dufka Alexandra

A Gábor Áron
Általános Iskola
Emlékplakettjét
kapta tanulmányi és
sporteredményeiért:
Kots Veronika,
Stange Bianka,
Regenye Tamás,
Förköli Petra,
Hanák Bernedett

A Gábor Áron
Általános Iskola
Emlékplakettjét
kapta tanulmányi
verseny eredményei-
ért, mindig kit"n!
bizonyítványáért:
Báder Vivien,

Holics Viktória,
Vonyó András

A ballagók:
Báder Vivien,
Bognár Adrián,
Cserháti Rebeka
Hajnalka, 
Dufka Alexandra,
Fabula Dániel,
Farkas Ferenc,
Förköli Petra,
Gondos Vivien,
Hanák Bernadett,
Holics Viktória
Julianna, 
Jónás Márk, 
Kocsis Brigitta 

Imola, 
Kots Veronika, 
Mikó Renáta,
Noszlopy Tamara,
Plank Fanni,
Regenye Tamás,
Stange Bianka,
Szerencse Krisztina
Anna, 
Sziva Dominik
Adrián, 
Szolga Kornél,
Török Barbara,
Vaczola Krisztián,
Vonyó András
Zoltán
Osztályf!nök:  

Horváth Tünde

Hajmáskéri Gábor Áron Általános iskola 8. o. 2017.

ELBALLAGTAK



2

31/2017. (III.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta a
Bendola Családsegít! és
Gyermekjóléti Szolgálat Bt.
2016. évi tevékenységér!l
szóló beszámolót.

32/2017. (III.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel! Testülete
elfogadja a Hajmáskéri Közös
Önkormányzati Hivatal és a
Család- és n!védelem 2016.
évi költségvetésének módosí-
tását.

33/2017. (III.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel! Testülete
elfogadja a Hajmáskéri Közös
Önkormányzati Hivatal és a
Család- és n!védelem 2016.
évi költségvetésének végrehaj-
tását.

34/2017. (III.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
elfogadja a Hajmáskéri Közös
Önkormányzati Hivatal adó-
hatóságának a helyi adókkal
kapcsolatos beszámolóját.

35/2017. (III.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képvisel!-testülete
az el!terjesztésben foglalt
bevételi és kiadási el!irányzat
módosításokat megtárgyalta és
azt elfogadja.

36/2017. (III.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata 2017. évi közbeszer-
zési tervét jóváhagyja.

37/2017. (III.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel! testülete
úgy dönt, hogy:
1.) Igényt jelent be 2017. évi
tagdíj-kiegészítés ellenében
to-vábbi LEADER támogatási
forrás lehívására, az alábbiak
szerint:

a.) a tagdíj kiegészítés mértéke
2.749.000 Ft, amely
10.966.000 Ft kiegészít!
támogatási forrással jár;
b.) a kiegészít! tagdíj és a
támogatási forrás az igénybe-
jelent!k között arányosan
kerül felosztásra;
c.) a településre es! támogatá-
si összeg a közszféra számára
meghirdetésre kerül! LEA-
DER pályázati felhívás 1.
számú mellékletébe beépítésre
kerül.
2.) Felhatalmazza a polgár-
mestert, hogy a kialakult
aránynak megfelel!en a tagdíj
megfizetésér!l intézkedjen.
3.) A tagdíj kiegészítés megfi-
zetésének határideje 2017.
április 10. melyr!l a Bakony
és Balaton KKKE számlát állít
ki.
4.) Jelen határozatot 2017.
március 31-ig a Bakony és
Balaton KKKE részére meg-
küldi.

38/2017. (III.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta,
hogy 30.000,- Ft, azaz
Harmincezer forint összeggel
támogatja, a „Veszprém a
Kereszténységért” Alapítvány,
„dr. Horváth Balázs bronz reli-
ef” tárgyú kérelmét. 

39/2017. (III.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta, a
Hajmáskér 417 hrsz. ingatlan
megosztását, az Aqua
Geodézia Bt. által készített,
2318/2017 munkaszámú vál-
tozási vázrajz szerint.

40/2017. (III.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta, a
Veszprémi Tankerület Köz-
pont intézmény átszervezésre
tett javaslatát az alábbiak sze-
rint:
A feladatellátást szolgáló
vagyon és a felette való ren-
delkezés és használat joga a

7.2. ponttal egészül ki az aláb-
biak szerint:
7.2. 8192, Hajmáskér, Iskola
út 8.
7.2.1. Helyrajzi száma: 616/9
7.2.2. Hasznos alapterülete:
5751 nm
7.2.3. Intézmény jogköre:
ingyenes használati jog
7.2.4. Fenntartó jogköre:
vagyonkezel!i jog
A meglév! 7.2. pont 7.3. pont-
ra módosul.

41/2017. (III.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta a „VHK”
Veszprémi Hulladékgazdál-
kodási Közszolgáltató Non-
profit Kft. hulladékgy"jtésével
kapcsolatos napirendi pontot
és a következ! döntést hozta:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
az el!z! évekhez hasonlóan,
2017. év tavaszán a települési
lomtalanítást, közterületi kihe-
lyezés helyett, gy"jt!pontos
lomtalanítással valósítja meg.
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete,
2017. évben is részt kíván
venni  a szelektív hulladék-
gy"jt! edény osztási akcióban.
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete,
a településen található mind-
kett! szelektív gy"jt!szigetet
meg kívánja tartani. 

42/2017. (III.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta,
hogy az aktív elemek karban-
tartásáról szóló szerz!dést fel-
mondja az E.ON Kft-vel.
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta,
hogy a beadott árajánlat alap-
ján, szerz!dést köt a Fény-for-
rás Kft-vel (8196 Litér, Pet!fi
S. u. 15.) az aktív elemek kar-
bantartására vonatkozóan.
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
felhatalmazza Köbli Miklós

polgármestert, a szerz!dés alá-
írására.

43/2017. (IV.19.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta, a
Veszprémi Tankerület Köz-
pont, Gábor Áron Általános
Iskola átszervezésre tett javas-
latát az alábbiak szerint:
Az intézmény átszervezésére
tett javaslat:
Az iskola maximális létszáma
240 f!r!l 190 f!re módosul.
44/2017. (IV.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta
Veszprémi Rend!rkapitányság
2016. évi beszámolóját a
Hajmáskér község közbizton-
ságának helyzetér!l.

45/2017. (IV.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta a
lejárt határidej" határozatok
végrehajtásáról szóló jelentést.

46/2017. (IV.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta a
közcélú foglalkoztatottak által
végzett munkáról szóló beszá-
molót.

47/2017. (IV.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Közbeszerzési
Szabályzatát.

48/2017. (IV.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta, az
„1. részfeladat: önkormányzati
tulajdonú utak felújítása, 2.
részfeladat: Járda, vízelvezetés
rendszer felújítása”tárgyú köz-
beszerzési eljárás becsült érté-
kének megállapításának mód-
szertanát

Hajmáskér Község Önkormányzata Képvisel!-testületének 
határozatai:

(folytatás a 3. oldalon)



49/2017. (IV.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta, az
„1. részfeladat: önkormányzati
tulajdonú utak felújítása, 2.
részfeladat: Járda, vízelvezetés
rendszer felújítása”tárgyú köz-
beszerzési eljárás ajánlattételi
felhívását.

50/2017. (IV.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta, az
„1. részfeladat: önkormányzati
tulajdonú utak felújítása, 2.
részfeladat: Járda, vízelvezetés
rendszer felújítása”tárgyú köz-
beszerzési eljárás bíráló
bizottságának személyi össze-
tételét.
A bíráló bizottság tagjai:
- Harsányiné dr. Tóth Beáta;
- m"szaki ellen!r;
- Harsányi István.

51/2017. (IV.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta, az
„1. részfeladat: önkormányzati
tulajdonú utak felújítása, 2.
részfeladat: Járda, vízelvezetés
rendszer felújítása”tárgyú köz-
beszerzési eljárásban a követ-
kez! gazdasági szerepl!kt!l
kér árajánlatot:
- Útéppark Útépít! és Mély-
épít! Kft. 8000 Székesfehér-
vár, Sóstói út 7.
- „Kazamata-Bau” Épít!ipari
Kivitelez! és Szolgáltató Kft.
8200 Veszprém, Rozmaring u.
28/I.
- Colas Út Épít!ipari Zrt.1113
Budapest, Bocskai út 73.
- Alandbau Kft. 9737 Bük,
Kossuth L. u. 18.
- Hazai Épít!gép Társulás
Szolgáltató Kft.2225 Üll!,
Mátyás király u. 33.

52/2017. (IV.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta, az
„1. részfeladat: önkormányzati
tulajdonú utak felújítása, 2.
részfeladat: Járda, vízelvezetés
rendszer felújítása”tárgyú köz-
beszerzési eljárás közbeszer-
zési dokumentációját.

53/2017. (IV.26.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
árajánlatokat kért az Erkel
Ferenc utca; Munkácsy
Mihály utca és a Széchenyi
István utca járda és felszíni
vízelvezetési rendszer felújítá-
si munkáinak m"szaki ellen!r-
zésére.
Három ajánlat érkezett:
a.) F#ÚT Épít!ipari és Szol-
gáltató Bt.(8200 Veszprém,
Sorház u. 3/C.) 1.500.000,- Ft
+ Áfa, mindösszesen:
1.905.000,- Ft
b.) Berkenye ’98 Bt. (8100
Várpalota, Gárdonyi G. u. 25.)
1.189.000,- Ft + Áfa, mind-
összesen: 1.510.030,- Ft
c.) Konstruktív Mérnöki Iroda
Kft. (8200 Veszprém, Radnóti
tér 2. III/76. 1.626.000,- Ft +
Áfa, mindösszesen:
2.065.020,- Ft
2.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta,
hogy a legkedvez!bb áraján-
lattev! Berkenye ’98 Bt.-t
(8100 Várpalota, Gárdonyi G.
u. 25.) bízza meg az 1.) pont-
ban meghatározott felújítási
munkák m"szaki ellen!rzésé-
vel 1.189.000,- Ft + Áfa,
mindösszesen 1.510.030,- Ft
összegért.
3.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
felhatalmazza Köbli Miklós
polgármestert a szerz!dés alá-
írására.

54/2017. (IV.26.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
árajánlatokat kért az Önkor-
mányzat tulajdonában lév!
belterületi utak felújítási mun-
káinak m"szaki ellen!rzésére.
Három ajánlat érkezett:
a.) F#ÚT Épít!ipari és Szol-
gáltató Bt.(8200 Veszprém,
Sorház u. 3/C.) 1.100.000,- Ft
+ Áfa, mindösszesen:
1.397.000,- Ft
b.) Berkenye ’98 Bt. (8100
Várpalota, Gárdonyi G. u. 25.)
876.000,- Ft + Áfa, mindösz-
szesen: 1.112.520,- Ft
c.) Konstruktív Mérnöki Iroda
Kft. (8200 Veszprém, Radnóti
tér 2. III/76. 1.217.000,-
Ft + Áfa, mindösszesen:
1.545.590,- Ft

2.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta,
hogy a legkedvez!bb áraján-
lattev! Berkenye ’98 Bt. –t
(8100 Várpalota, Gárdonyi G.
u. 25.) bízza meg az 1.) pont-
ban meghatározott felújítási
munkák m"szaki ellen!rzésé-
vel 876.000,- Ft + Áfa, mind-
összesen 1.112.520,- Ft össze-
gért.
3.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
felhatalmazza Köbli Miklós
polgármestert a szerz!dés alá-
írására.

55/2017. (IV.26.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete,
a nemzeti köznevelésr!l szóló
2011. évi CXC. törvény 83. §
(2-4) bekezdése alapján, a haj-
máskéri Gábor Áron Általános
Iskola, intézmény-vezet!i
pályázatával kapcsolatban az
alábbi véleményt hozta:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete,
Ékest Tamás (8192
Hajmáskér, Tábori u. 7.) intéz-
mény-vezet!i pályázatát támo-
gatja.
2.) A Képvisel!-testület felha-
talmazza Köbli Miklós polgár-
mestert, hogy küldje meg, a
véleményt tartalmazó határo-
zatot a Veszprémi Tankerületi
Központ részére

56/2017. (IV.26.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete,
a nemzeti köznevelésr!l szóló
2011. évi CXC. törvény 83. §
(2-4) bekezdése alapján, a haj-
máskéri Gábor Áron Általános
Iskola, intézmény-vezet!i
pályázatával kapcsolatban az
alábbi véleményt hozta:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete,
Márcsik Sándor Tamás (8100
Várpalota, Deák F. u. 2.) intéz-
mény-vezet!i pályázatát nem
támogatja.
2.) A Képvisel!-testület felha-
talmazza Köbli Miklós polgár-
mestert, hogy küldje meg, a
véleményt tartalmazó határo-
zatot a Veszprémi Tankerületi
Központ részére.

57/2017. (IV.26.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta,
hogy visszavonja Hajmáskér
Község Önkormányzata
24/2017. (II.22.) határozatát.
2.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta,
hogy a Hajmáskér 491/35
hrsz. ingatlanból 229 m2
nagyságú területet, 115.000,-
Ft, azaz Száztizenötezer forint
összegért eladja, a Hajmáskér
Jókai Mór lakótelep 9. társas-
ház részére.

58/2017. (IV.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta,
hogy a Magyarország 2017.
évi központi költségvetésér!l
szóló 2016. évi XC. törvény 3.
melléklet II. 2. pont a), b) és c)
pontok szerint kiírt, „Önkor-
mányzati feladatellátást szol-
gáló fejlesztések támogatásá-
ra” jogcím" pályázati kiírásra,
15.000.000,- Ft összegre pá-
lyázatot nyújt be, a Hajmáskér
Iskola út és a Hajmáskér
Iparos út felújítására. 
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete,
az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének általános tar-
talékának terhére, a pályázat-
hoz szükséges 2.637.861,-
forint öner!t biztosítja.

59/2017. (IV.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta,
hogy a Magyarország 2017.
évi központi költségvetésér!l
szóló 2016. évi XC. törvény 3.
melléklet II. 6. pont szerint
kiírt, „Önkormányzati étkezte-
tési fejlesztések támogatására”
jogcím" pályázati kiírásra,
16.492.061,- Ft összegre
pályázatot nyújt be; a
Hajmáskér 149 helyrajzi szá-
mon, természetben a 8192
Hajmáskér Rákóczi u. 13.
szám alatt található, Lurkó
Óvoda tálalókonyhájának inf-
rastrukturális felújítására.
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Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete,
az önkormányzat 2017. évi
költségvetésének általános tar-
talékának terhére, a pályázat-
hoz szükséges 824.603,- Ft
öner!t biztosítja.

60/2017. (IV.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete,
amennyiben sikeresen szere-
pel, a Magyarország 2017. évi
központi költségvetésér!l
szóló 2016. évi XC. törvény 3.
melléklet II. 6. pont szerint
kiírt, „Önkormányzati étkezte-
tési fejlesztések támogatására”
jogcím" pályázaton, úgy a
tálaló- konyha infrastrukturá-
lis felújítását, 2018. év nyári
id!szakában kívánja megvaló-
sítani. 
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete,
a pályázaton nyert összeggel
legkés!bb 2018. december 31.
napjáig elszámol.

61/2017. (IV.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta,
hogy a Hajmáskér külterület
064 hrsz., a benzinkút melletti
utat sorompóval lezárja, az
illegális hulladék elhelyezésé-
nek megakadályozása céljá-
ból. Az érintett ingatlanok
tulajdonosainak területük hoz-
záféréshez kulcsot biztosíta-
nak.

62/2017. (IV.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta,
hogy 50.000,- Ft-tal, azaz
Ötvenezer forinttal támogatja
a veszprémi Ment!állomás új,
korszer" mentéstechnikai esz-
közeinek beszerzést.
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
felhatalmazza Köbli Miklós
polgármestert, hogy a támoga-
tási összeget utalja át, az
Országos Ment!szolgálat
Alapítvány, CITI Banknál

vezetett, 10800007-68164029
számlaszámára.

63/2017. (IV.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képvisel!-testülete a
Vadgesztenye Nyugdíjasklub
Népdalkör 2017. évi m"ködé-
sét, számla ellenében,
200.000,- Ft, azaz kett!száze-
zer forinttal támogatja.

64/2017. (IV.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képvisel!-testülete a
Vadgesztenye Nyugdíjasklub
Néptánc Csoport 2017. évi
m"ködését, számla ellenében,
200.000,- Ft, azaz kett!száze-
zer forinttal támogatja.

65/2017. (IV.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadta,
hogy 2017. május 31. napján
17:00 órai kezdettel közmeg-
hallgatást tart a hajmáskéri
M"vel!dési Házban.

66/2017. (IV.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és az alábbiak
szerint módosítja 49/2016.
(IV.27.) határozatát, hajmáské-
ri Közösségi Ház bérleti díjá-
val kapcsolatban:

1.) Közösségi Ház terembér-
leti bérleti díja 1.000,- Ft/óra,
nyitástól-zárásig

2.) Közösségi Ház terembér-
leti díjai vendéglátás esetén:
- terembérleti díj 1.000,-
Ft/óra, nyitástól-zárásig;
- takarítás 5.000,- Ft;
- kaució 20.000,- Ft;
- felszerelés (abrosz, étkészlet,
egyéb) használata 500,- Ft/f!. 
A díjak megfizetése alól men-
tesül a helyben érintett halotti
tor és helyi érintettség" osz-
tálytalálkozó.

67/2017. (IV.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta „Döntés a veszp-
rémi vízi-közm" rendszerhez
kapcsolódó megállapodás
jóváhagyásáról” cím" el!ter-
jesztést.
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(folytatás a 3. oldalról)

6/2017. (III.30) önkor-
mányzati rendelet:

Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és módosítja az
Önkormányzat 2016. évi költ-
ségvetésér!l szóló 2/2016.
(I.29.) önkormányzati rendeletét

7/2017. (III.30.) önkor-
mányzati rendelet:

Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete
megtárgyalta és elfogadja,
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata 2016. évi zárszám-
adását.

8/2017. (IV.27.) önkor-
mányzati rendelet:

Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel!-testü-
lete, megtárgyalta és jóvá-
hagyta az önkormányzat part-
neri egyeztetés szabályairól
szóló 8/2017. (IV.26.) ren-
deletét

9/2017. (IV.27.) önkor-
mányzati rendelet:

Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel!-testü-
lete, megtárgyalta és jóvá-
hagyta a hivatali helyiségen
kívüli és hivatali munkaid!n
kívül történ! házasságkötés
engedélyezésének szabályairól
és díjairól szóló 5/2017.
(II.23.) önkormányzati rende-
letének módosítását

Hajmáskér Község Önkormányzata
Képvisel! testületének rendeletei:

HAJMÁSKÉRI FALUNAPI 
PROGRAM TERVEZET

2017. augusztus 11-12.
Augusztus 11. péntek
17.30 Falunapi megnyitó

Kiállítások megnyitása
Cholnoky Moderntánc Stúdió

19 .00     Fortissimo együttes
20 .00 Vastag Csaba  és zenésztársai

Majsai Gábor és a Fortissimo együttes
Utcabál a Koktél Band-del

Augusztus 12. szombat
8.00    Indul a f!z!verseny
9.30 JÉGVARÁZS- gyerekkoncert 

10.30 Kézm"ves játszóház: gyöngyf"zés , nemezelés, 
csuhézás

Népi fajátékok
Mancsok – terápiás kutya bemutatója
Akadálypálya- ügyességi játékok a Bakony 

Hadtörténeti Alapítvány tagjaival
17.30 DanceSing Stúdió, 

Cholnoky Modern Táncstúdió hajmáskéri csoportja,
Vadgesztenye népdalkör, 
Vadgalamb népi táncegyüttes
Gyermek népi tánccsoport 
Omász Kati

19.00 Rácz Gerg!
20.30 Tóth Vera  Trió

utána  Horváth Péter gitározik
Fillmore Est zenekar

A m"sorváltozás jogát fenntartjuk!
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Anyák napja Hajmáskéren
Május els! vasárnapján

gyülekezetünkben, a Haj-
máskér – Sólyi Református
Társegyházközségben kö-
szöntöttük az édesanyákat.

Különös ünnepi alkalom-
ként éltük meg az anyák nap-
ját. Az istentisztelet a
keresztség sákrámentumának
kiszolgáltatásával  kezd!dött
Bikádi László Károly lelki-
pásztor szolgálatával. Együtt
ünnepeltünk a vilonyai, a

királyszentistváni, és a sólyi
gyülekezetek tagjaival.

Az igehirdetés szolgálatát
Kódóriné Demeter Orsolya
lelkipásztor végezte, az 1
Kor 13 : 7 -8 bibliai ige alap-
ján. Hangsúlyozta, hogy az
igazi szeretet megismerésére,
szívünkbe zárására a szeretet
dicséretének Himnusza sze-
rint tanít bennünket az édes-
anyánk példájára. Sok áldott
lelk" édesanya élete mutatja,

hogy valójában; „a szeretet
mindent elfedez”. (1 Kor 13: 8)

Az édesanyák akkor tud-
nak igazát szeretni, ha er!s a
hitük és az imádságuk. Csak
azoknak az édesanyáknak
elfedez!, remél!, hív! és el
nem fogyó a szeretete, akik
hitükkel Istenben élnek és az
Úrtól kérik mindig az er!t.
Anyák napján megtapasztal-
tuk a szeretet nagyságát gyü-
lekezetünk gyermekeinek
ünnepi m"sorában.
Mosolygós arccal, vidám

lélekkel köszöntöttük az
édesanyákat, a nagymamákat
a zsúfolásig megtelt hajmás-
kéri templomban.

Ünnepi istentiszteletünk
után szeretetvendégségre
került sor. Köszönet a haj-
máskéri m"szövetségnek és
mindazoknak a testvéreknek,
akik felejthetetlenné tették
számunkra ezt a csodálatos
napot.

Kódóriné Demeter Orsolya
beosztott lelkipásztor

Nyitott szemmel 
– fotókiállítás –

Tavaly 17 amat!r fotós munkája került kiállításra a Közös
Jöv!nkért Alapítvány támogatásával a Veszprémi
Középiskolai Kollégiumban. Els!sorban a természet szépsé-
geit, értékeit mutatta be a Szivárvány nyomában címet visel!
tárlat. 

Ezt a tanévet a Nyitott szemmel, tárlattal zártuk.
Hajmáskérr!l kiállításra kerültek Miklós Judit mestertanár
munkái, amelyek különleges látószögb!l mutatták be a
választott témákat. Vörös József képei ritmusokról, arányok-
ról szóltak. Molnár Csaba fekete-fehér fotói érzékenyen,
választékos témákat találva készültek. 

Köszönöm az alkotóknak, a tárlatokat megvalósító alapít-
ványnak, hogy a kollégium diákjait a természetre, szépségre
hangolják a fotók segítségével. 

Onofer László 
mb.intézményvezet!
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Szépkorú jubileumi köszöntése
Szilágyi Lajosné

2017. május 17. napján töltötte be 90. életévét.

Köbli Miklós polgármester úr és
Kovács János György jegyz! úr

köszöntötte és adta át
Orbán Viktor miniszterelnök úr jókívánságait,

valamint az emlékplakettet.

Hajmáskér Község Önkormányzata pályázatot nyújtott be a
Belügyminisztériumhoz a Hitelkonszolidációban nem része-
sült települések támogatására Önkormányzati tulajdonú rossz
min!ség" belterületi utak felújítására.

1-pályázat: Önkormányzati Tulajdonú rossz min!ségi utak
felújítása

Elnyert összeg: 96.718.628.-Ft
2-pályázat: Munkácsy, Erkel, Széchenyi utcák út, járda, fel-

színi vízelvezetés felújítása
Elnyert összeg: 112.010.470.-Ft
A kivitelez! közbeszerzési eljárás keretében került kivá-

lasztásra.
Mindkét munkára a COLAS Út Zrt. adta a legkedvez!bb

ajánlatot.

Belterületi utak felújítása: 97.094.558.-Ft
Önkormányzati kiegészítés: 375.930.-Ft

Munkácsy, Erkel, Széchenyi utcák felújítása:
130.131.724.-Ft

Önkormányzati kiegészítés:
18.121.254.-Ft

A felújítási munkák során elkerülhetetlenek azon kellemet-
lenségek, hogy id!közönként ne kellene korlátozni az ingat-
lanok megközelítését, járm"vek útszélén történ! tárolását.

A korlátozásokról a kivitelez! tájékoztatni fogja az érintett
ingatlanok tulajdonosait.

Kérjük a Tisztelt lakosság türelmét és megértését.
A munkálatok során felmerül! kellemetlenségekért el!re

elnézést kérünk.
Észrevételeiket, panaszaikat az alábbi személyeknél jelez-

hetik:                                                          
Hétf!t!l - Péntekig — 08.00 - 16.00.-ig

Horváth Zoltán (Colas Út Zrt.) 
Munkahelyi mérnök: 30-2470080
Köbli Miklós polgármester: 30-2266211

Hajmáskér Község Önkormányzata

Kétszer ad, ki gyorsan ad
A Hajmáskéri Hírekben tettük közzé felhívásunkat, hogy a

Közös Jöv!nkért Alapítvány Mikulása – id. Szász Béla – szá-
mára támogatást kérjünk. Önkéntes segít! munkájával hozzá-
járult, hogy a község gyermekeinek éveken át élményekben
gazdag pillanatokat szerezzünk.  Most az #  rehabilitációjá-
ban szeretnénk segíteni.  

Köszönjük Fülöp Gy!z! és Jungbluth Anikó, Poór Péter,
Poór Lászlóné, Vörös Józsefné adományát, példa érték"
gyorsaságát.  

Az els! ’Mikulás zsák’ tartalma 23.000 Ft volt, amelyet
májusban postáztunk a családnak. 

A Jótékonysági gy"jtést folytatjuk, s a beérkez! adomá-
nyokat eljuttatjuk a Mikulásnak. 

A KJA bankszámlaszáma: 11619004 – 01938800 –
19000003

Köszönettel:
Miklós Judit 

elnök

BELTERÜLETI  UTAK
FELÚJÍTÁSA

MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY
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Tisztelt Érdekl!d!!

Ezúton tájékoztatom, hogy Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testületének 66/2017. (IV.26.) önkor-
mányzati határozata értelmében, az Önkormányzat terembér-
leti lehet!séget biztosít, a hajmáskéri Közösségi Házban ren-
dezvények lebonyolítására.

A Közösségi Ház terembérleti díjai a következ!k:
1.) Közösségi Ház terembérleti bérleti díja:
1.000,- Ft/óra, nyitástól-zárásig
2.) Közösségi Ház terembérleti díjai vendéglátás esetén:
- terembérleti díj

1.000,- Ft/óra, nyitástól-zárásig;
- takarítás

5.000,- Ft;
- kaució

20.000,- Ft;
- felszerelés (abrosz, étkészlet, egyéb) használata

500,- Ft/f!. 
A díjak megfizetése alól mentesül a helyben érintett halotti

tor és helyi érintettség" osztálytalálkozó.

Kérem igényét, Köbli Miklós polgármester úrnak, a polgar-
mester1@invitel.hu email címen szíveskedjen el!zetesen
jelezni. További információt Polgármester Úrtól, a 30/226-
62-11 telefonszámon kérhet.

A terem bérleti díját Hajmáskér Község Önkormányzata
pénztárában (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos u. 31.), pénztá-
ri nyitvatartási id!ben lehet befizetni.

Pénztár nyitvatartási ideje:

Nap                    Délel!tt                     Délután 

Hétf!8 00 - 1200 nincs

Szerda nincs 1300 - 1600

Péntek 800 - 1200 nincs

Tisztelettel:

Hajmáskér Község Önkormányzata

Terembérleti díjak

A Hajmáskéri Gábor Áron
általános iskolában a 2017.
június 22-én megtartott tan-
évzáró ünnepséggel véget ért
a 2016/2017. tanév. A tanév-
záró ünnepélyen 174 diák
kapta meg a bizonyítványát.
23 els!s kisdiák szöveges
értékelést kapott 151-en osz-
tályzatokat láthattak a bizo-
nyítványukban. Az iskola
tanulmányi átlaga 3,89 volt,
az alsósoké egy kicsit maga-
sabb 4,07 a fels!söké egy
kicsit alacsonyabb 3,69. 

A tanulók egy részének
csupa ötös került a kit"n!
bizonyítványba. #k név sze-
rint: Darida Bence, Kovács
Dávid, Szabó András,

Károlyi Luca, Menyhárt Lili,
L!rincz Luca, Lukács Írisz,
Stange Regina, Nagy Gven-
dolin, Kálmán Benedek,
Báder Vivien, Holics Vik-
tória, Stange Bianka, Vonyó
András. Voltak olyan kiválók
is, akiknek az ötösök mellé,
1-2-3 négyes került vagy a
tanulmányi átlaguk 4,70 föl-
ött volt. # k név szerint a
következ!k: Bui Nóra, Hor-
váth Dorina, Kripli Nóra,
Deák Dorina, Kovács Mar-
tin, Rákosi Zsolt, Károlyi
Gréta, Moór Marina, Kertics
Anna, Németh Ruben, Varga
Rebeka, Fekete Rózsa,
Légrádi Gerg!, Molnár
András, Zsurovszky Hanna,

Volf Bálint, Regenye Tamás.
Nekik gratulálunk a kit"n!-
kiváló tanulmányi munká-
jukhoz, további szép sikere-
ket kívánunk, a többieket
pedig arra ösztönzöm, hogy
jöv!re az !  nevük is elhan-
gozhasson dicséretképpen
ebb!l az alkalomból.

Sajnos volt összesen 12
olyan tanuló, akinek valami-
lyen tantárgyból vagy tantár-
gyakból nem sikerült a tan-
tárgyi követelményeket telje-
síteni és egyes került a bizo-
nyítványba. Nekik az
augusztusi pótvizsgán még
lehet!ségük lesz javítani.

A tanév során, a tanulás
mellett tanulóink nagyon sok

programon vehettek részt.
Múzeumba, színházba vittük
tanítványainkat, kiránduláso-
kat, el!adásokat, bemutató-
kat, rendezvényeket- Gábor
Áron Napok, Diáknap stb.- és
sportversenyeket szerveztünk.
Diákjaink rendszeres szerepl!i
voltak a község ünnepélyei-
nek, rendezvényeinek.

Nem csak a helyi megmé-
rettetéseken, hanem más
települések tanulmányi ver-
senyein is szép eredménye-
ket értek el, és idén is több
megyei-országos szint" ver-
senyen vettek részt nem
kevés sikerrel tanulóink.

Néhány a kiemelked!
eredmények közül: 

Véget ért a 2016/2017. tanév

Tanulmányi versenyek:



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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Az elvégzett munkáért
minden évben díjazzuk a
tanulókat. A legjobbak a
különböz! kategóriákban
vándorkupát kapnak, s ezt
!rizhetik egy évig. 

A tanév díjazottjai a
2016/ 2017. tanévben a
következ! tanulók lettek:

Az év kisdiákja:
Kertics Anna

Az év tanulója:
Nagy Gvendolin

Az év sporttehetsége:
Horváth Virág Alíz

Az év sportolója:
Kálmán Benedek

Az év jó-tanuló –
– jó sportolója:

Regenye Tamás

Ezúton is szeretném meg-
köszönni a kollégáknak a
színvonalas szakmai munkát,
mellyel eredményessé tették
az elmúlt tanévet! Azon
munkálkodunk, hogy a ránk
bízott gyerekekb!l a bennük
rejl! értékeket minél
nagyobb sikerrel és ered-
ménnyel hozzuk felszínre.

A tantestület szeretné meg-
!rizni, a ránk, annyira jel-
lemz!: otthonosságot, csalá-
dias légkört. Valamennyien
arra törekszünk, hogy mun-
kájukra, életükre igényes,
feln!ttként jól boldoguló,
kiegyensúlyozott személyi-
ségeket neveljünk.

A Hajmáskéri Gábor Áron
Általános Iskola dolgozói-
nak, a technikai dolgozók-
nak is szeretném megkö-

szönni a pontos, precíz, szor-
galmas munkát. 

Köszönjük a szül!k és a
Szül!i Munkaközösség
áldozatos munkáját! A külön-
böz! programok lebonyolítá-
sában sok segítséget nyújtot-
tak. Támogatták iskolánkat a
különböz! rendezvények, ki-
rándulások az év végi Diák-
nap megvalósításában. 

Szeretném megragadni a
lehet!séget, hogy megkö-
szönjem a Veszprémi Tan-
kerület és a Hajmáskéri
Önkormányzat, a Hajmás-
kéri Vállalkozók és minden
iskolánkat Támogató Sze-
mély támogatását, mely is-
kolánk küls! pozitív megíté-
léséhez nagyon fontos.

A szünetben 2 hétig Ko-
vács Botond és lelkes peda-
gógustársai, valamint Dan-
csó Valéria és a kultúrosok
szervezésben 2 hetes nyári
Erzsébet napközis tábor-
ban kezdheti meg a nyári
szünetet 81 kisdiák.

Köszönöm a szervezést,
lebonyolítást minden részt-
vev!nek.

Kívánom mindenkinek,
hogy tartalmasan, vidám
hangulatban teljék a nyári
szünet, vigyázzatok maga-
tokra, egymásra, hogy
szeptemberben mindannyi-
an együtt köszönthessük az
új tanévet!  

Ékes Tamás
igazgató

Sportversenyek:

A pályázat témája Hajmás-
kér épített és természeti kör-
nyezete, az itt él! emberek,
állatok, növények.

Mutassuk meg mennyi
érték és szépség rejlik kör-
nyezetünkben!

A pályázatra korhatár és ne-
vezési díj nincs. Minimum
1db, maximum 4 db képet
várunk, lehet!leg minél na-
gyobb felbontásban.

A fotók készülhetnek digitá-
lis fényképez!géppel és mo-
biltelefonnal is lehet a pályázó
által szerkesztett, és megenge-
dett az élesség és a tónusérték
korrekciója is.

A pályamunkákat az erre a
feladatra felkért szakmai-civil
zs"ri értékeli.

A  pályázat eredményhirde-
tésére 2017. augusztus 11-én,
a Falunap megnyitóján kerül
sor.

A pályam"vekb!l ezt köve-
t!en kiállítás tekinthet! meg a
Muzeális Kiállítóhelyen, ahol
majd szavazni lehet a közön-
ségdíjra.

A képeket 2017.július 10-ig
várjuk muvhaz.hajmasker@
gmail.com email címre.

Kérjük a jelentkez! pálya-
munkák beküldésekor jelezzék
nevüket és elérhet!ségüket.

A pályázó a kép beküldésé-
vel  elfogadja a pályázat sza-
bályait:

*A pályázó kijelenti, hogy
kizárólagos szerz!je a képnek
és a szerz!i jogokkal is ! ren-
delkezik.

*A pályázó a pályázati
anyag elküldésével elfogadja
és automatikusan  hozzájárul,
hogy a m"vel!dési ház  kiállí-
tásokon, publikációkban, mé-
dia-megjelenésekben és egyéb
módon a képeiket térítésmen-
tesen felhasználhatja.

*A pályázat kiíró fenntartja
magának azt a jogot, hogy a
nem megfelel! technikai mi-
n!ség" alkotásokat nem bo-
csátja a zs"ri elé. 

*Az el!hívott alkotások a
M"vel!dési Ház tulajdonában
maradnak azzal a kikötéssel,
hogy bármilyen megjelenés
csak a szerz! feltüntetésével
lehetséges. 

A kiállított alkotásokért
oklevelet kapnak az alkotók, a
legjobbakat  és a látogatók ál-
tal legtöbb szavazatot kapó
fotót díjazzuk, és terveink sze-
rint naptárt készítünk bel!lük. 

Várjuk a fotókat!
Információ a fenti email-

címen és telefonon is kapható:
06 30 502 6449

„HAJMÁSKÉRI  SÉTA„
a M"vel!dési Ház fotópályázati felhívása 

amat!r fotósoknak


