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 A Közös 
J ö v ! n k é r t 
Alapítvány pá-
lyázatot nyújtott 
be az Emberi 
E r ! f o r r á s o k 
Minisztériuma 

felhívására. Az egynapos kulturá-
lis esemény – Tehetségek napja – pá-
lyázatot támogatásra méltónak ítélte a 
Támogatáskezel!. A mini projekt célja, a 
speciális képességekkel (zenei, tánc, vizu-
ális,) rendelkez! tehetségek felkutatása, s 
példaérték" roma tehetségek bemutatása. 

Ha a tehetséges embereket nem segít-

jük, támogatjuk abban, hogy képességei-
ket kibontakoztassák, az a nagyobb közös-
ség számára veszteség, a társadalom szá-
mára tragédia. 

 Az alapítvány örömmel fogadja önkén-
tesek segítségét, akik a rendezvény el!ké-
szítésében, szervezésében és lebonyolítá-
sában feladatot vállalnak pl. plakát készí-
tés, állófogadás szervezése, zs"ri munká-
jának segítése. 

A rendezvény tervezett id!pontja 2018. 
szeptember. 

Miklós Judit
innovátor mestertanár

EL!ZETES a falunapi tervezett programokból
 – 2018. augusztus 10 -11 –

Augusztus 10. péntek 18.30 órától
 Falunap megnyitása és köszönt!, 
    kiállítások megnyitása         
 Fortissimo együttes és Majsai Gábor 
 Disco

Augusztus 11.szombat 8 órától
 F!z!verseny
 I. falunapi futóverseny
  Zenés, interaktív mesejáték
 Játszóház  
 Volt egyszer egy színjátszó… - vetítéses 

beszélgetés

Hagyomány!rz!k a Muzeális
   Kiállítóhely udvarán
Népi kézm"veskedés - népi játékok
Húzd rá prímás! - Dominek Anna és   
   Szeles József  m"sora 
Miénk a színpad- a helyi csoportok 
   fellépése
Padödö  
Utcabál- Koktél Band
A részletes programok megtalálhatók a 
plakátokon.
A  programváltozás jogát  fenntartjuk!

Tisztelt Lakosok!
Hajmáskér Község Önkormányzata, a Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 

Északnyugat-magyarországi Közlekedésszervez! Irodájánál, 2018. április 17. napján kérel-
mezte, hogy a Budapest Déli pályaudvar és Szombathely között közleked! 900; 903, vala-
mint 906. sz. vonatok, Hajmáskér vasútállomáson megálljanak, és azokat a hajmáskéri la-
kosok, utazás céljából igénybe vehessék.

Bízunk a kérelem pozitív elbírálásában.
             Tisztelettel:       Hajmáskér Község Önkormányzata

Tehetségek napja – mini projekt
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Hajmáskér Község Önkormányzata 
Képvisel"-testületének határozatai és rendeletei

1/2017. (I.25.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta Hajmáskér Község Önkor-
mányzata 2018. I. félévi ülés-
tervét.

2/2017. (I.25.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
a nemzetiségek jogairól szó-
ló 2011. évi CLXXIX. tör-
vény 80. § (2) bekezdése ér-
telmében, felülvizsgálata a 
Hajmáskér Települési Roma 
Nemzetiségi Önkormányza-
tával kötött együttm"ködési 
megállapodást.

3/2018. (I.31.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te a Hajmáskéri Közös Önkor-
mányzati Hivatal köztisztvi-
sel!i 2018. évi   teljesítteljesí-
tménykövetelményeinek alap-
ját képz! kiemelt célokat.

4/2018. (I.31.) határozat:
1.) Hajmáskér Köz-
ség Önkormányzata Képvise-
l!-testülete a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. és 
20/B. § -ai, valamint a nem-
zeti köznevelésr!l szóló 2011. 
évi CXC. törvény 67. § (7) be-
kezdésében foglaltaknak meg-
felel!en pályázatot ír ki a 
hajmáskéri Lurkó Óvoda ma-
gasabb vezet!i beosztás állás-
hely betöltésére.
2.) A képvisel!-testü-
let a pedagógusok el!mene-
teli rendszerér!l és a közal-
kalmazottak jogállásáról szó-
ló 1992. évi XXXIII. törvény 
köznevelési intézményekben 
történ! végrehajtásáról szó-
ló 323/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet 22. § (5) bekezdése 
alapján megbízza a jegyz!t, 
hogy a pályázat kiírásáról és 

el!készítésér!l gondoskodjon.
3.) A Képvisel!-testület 
a közalkalmazottak jogállásá-
ról szóló 1992. évi XXXIII. 
törvény 20/A. § (6) bekezdé-
se alapján az Oktatási, Kultu-
rális és Sportbizottság írásban 
foglalt véleményét mérlegel-
ve dönt majd az óvodavezet! 
megbízásáról.

5/2018. (I.31.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
a belterületi utak felújításával 
kapcsolatos beszámolót.

6/2018. (I.31.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta és elfogadta 
a Veszprém Megyei Kormány-
hivatal Veszprémi Járási Hiva-
tal Hatósági F!osztály Ható-
sági Osztályának, a kötelez! 
felvételt biztosító általános is-
kolák körzethatáraira vonat-
kozó tervezetét.
A Képvisel!-testület felhatal-
mazza Köbli Miklós polgár-
mestert, hogy küldje meg a 
véleményt tartalmazó határo-
zatot a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Veszprémi Járá-
si Hivatal Hatósági F!osztály 
Hatósági Osztályának.

7/2018. (I.31.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta a „Védjük meg 
településeinket, védjük meg 
hazánkat” felhívásról szóló 
el!terjesztést és az alábbi ha-
tározatot hozta:
1. Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete elutasítja a Soros-tervet, 
és azt, hogy a településünkön 
bevándorlásszervez! irodát 
m"ködtessenek.
2. Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 

úgy határozott, hogy a telepü-
lésekre komoly fenyegetést je-
lent! tömeges betelepítés mi-
att felkéri Magyarország Kor-
mányát, hogy ha kell, jogsza-
bályokkal lépjen fel a Soros-
terv és a bevándorlásszervez! 
Soros-szervezetek ellen.

8/2018. (I.31.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta és elfo-
gadta, hogy az önkormány-
zat 2018. évi költségvetésbe, 
a Hajmáskéri Közös Önkor-
mányzati Hivatal munkaválla-
lói részére, 15 % bérkiegészí-
tés legyen betervezve.

9/2018. (I.31.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és jóváhagy-
ta, hogy a Hajmáskér 616/168 
hrsz. ingatlanon, Leader pá-
lyázatból, kialakított Falu és 
Tábortörténeti Múzeum el!tti 
területen, a Leader szellemiség 
nevében, „Leader kultúrpark” 
kialakítására, 8.568.855,- Ft 
összegben pályázatot nyújt be, 
a VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszá-
mú, „Helyi identitást és kö-
zösségi együttm"ködést se-
gít! fejlesztések támogatása” 
tárgyú pályázati felhívásra.

10/2018. (I.31.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és jóváhagy-
ta, hogy a „A helyi közbizton-
ság javításának érdekében tör-
tén! átcsoportosításról a IX. 
Helyi önkormányzatok támo-
gatásai fejezeten belül” szó-
ló 1978/2017. (XII.19.) Korm 
határozat 2. melléklete ér-
telmében elnyert 300.000,- 
Ft, azaz Háromszázezer fo-
rint támogatás felhasználásá-
ra támogatási szerz!dést köt 
a Hajmáskér Község Polgár-

!r Egyesülettel. A támogatást 
a polgár!rségr!l és a polgár!ri 
tevékenység szabályairól szó-
ló 2011. évi CLXV. törvény 3. 
§ (1) bekezdése értelmében a 
polgár!r egyesület alapfelada-
tainak ellátásához kapcsolódó 
m"ködési költségekre hasz-
nálhatja fel.
A Képvisel!-testület felhatal-
mazza Köbli Miklós polgár-
mestert a támogatási szerz!-
dés aláírására.

11/2018. (I.31.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te felhatalmazza Köbli Miklós 
polgármestert, hogy kezde-
ményezze az ÉNYKK Észak-
nyugat-magyarországi Köz-
lekedési Központ Zrt. -nél 
(9700 Szombathely, Körmen-
di út 92.), hogy a Hajmáskér 
- Veszprém közt naponta köz-
leked!; Hajmáskérr!l 12:02 
órakor induló; 7311/626. já-
ratszámú autóbuszjárat 
Veszprém-Gyulafirátót, vala-
mint Veszprém-Kádárta telepü-
lések érintésével közlekedjen.

12/2018. (II.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel! Testüle-
te elfogadja a Hajmáskéri Kö-
zös Önkormányzati Hivatal és 
a Család- és n!védelem 2018. 
évi költségvetését

13/2018. (II.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta a lejárt határidej" határoza-
tok végrehajtásáról szóló je-
lentést.

14/2018. (II.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
a 2017. évi bels! ellen!rzési 
terv alapján lefolytatott ellen-
!rzésekr!l készített, az el!ter-



jesztés mellékletét képz! ösz-
szefoglaló éves jelentést tudo-
másul veszi.

15/2018. (II.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta és elfogadja az 
önkormányzati képvisel!k va-
gyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség teljesítésér!l szóló je-
lentést

15/2018. (II.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta és elfogadja az 
önkormányzati képvisel!k va-
gyonnyilatkozat-tételi kötele-
zettség teljesítésér!l szóló je-
lentést

16/2018. (II.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel! - testü-
lete megtárgyalta a „Veszp-
rém Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgy"lésének 
a Veszprémi Kistérség Több-
célú Társulása által biztosított 
személyes gondoskodást nyúj-
tó ellátásokról, azok igénybe-
vételének rendjér!l, a fizeten-
d! térítési díjak megállapítá-
sáról szóló 9/2014. (III. 27.) 
önkormányzati rendelet mó-
dosításáról szóló rendelettel 
való egyetértésr!l ” cím" el!-
terjesztést

17/2018. (II.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és nem támo-
gatja a „Tüskés köz” forgalmi 
rendjének módosítatás.

18/2018. (II.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta Hajmáskér Köz-
ség Polgár!r Egyesülete támo-
gatási kérelmér!l szóló napi-
rendi pontot és az alábbi dön-
tést hozta:
1.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te a soron következ! ülésére 
meghívja a Hajmáskér Község 

Polgár!r Egyesülete elnökét, 
hogy tájékoztassa a Képvise-
l!-testületet az egyesület költ-
ségvetésér!l. 
2.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
a tájékoztatást követ!en dönt, 
Hajmáskér Község Polgár!r 
Egyesülete támogatási kérel-
mér!l.

19/2018. (II.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta a Rákóczi Szö-
vetség kérelmét és az alábbi 
döntést hozta:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer 
forint támogatást nyújt a Rá-
kóczi Szövetség részére, me-
lyet Nagykér Község (Obce 
Vel’k# K#r) településen él! 
magyar gyermekek beiskolá-
zásának el!segítésére használ-
ja fel.

20/2018. (II.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta a „A Hajmáskéri 
Lurkó Óvoda intézményve-
zet!jének nyugdíjazása mi-
atti felmentése” cím" el!ter-
jesztést és az alábbi határoza-
tot hozta:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete Farkasné Dunai Andrea 
(született: Litér, 1958. 09. 23.; 
anyja neve: Balázs Magdol-
na; lakóhelye: 8105 Pétfürd!, 
Berhidai u. 41.) közalkalma-
zotti jogviszonyát 2018. ápri-
lis 02. napjától induló felmen-
téssel, 2018. december 02. 
napjával megszünteti, vala-
mint a nyolc hónapos felmen-
tési id! felére, 2018. augusz-
tus 02. napjától 2018. decem-
ber 02. napjáig a munkavégzé-
si kötelezettség alól mentesíti.
2.) A Képvisel!-testület fel-
kéri a Polgármestert, hogy a 
fentiekkel kapcsolatos mun-
kaügyi intézkedéseket tegye 
meg.

21/2018. (II.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te a választási eljárásról szó-
ló 2013. évi XXXVI. törvény 
24.§ (1) bekezdése alapján 
a szavazatszámláló bizottsá-
gok tagjainak és póttagjainak 
az alábbi személyeket választ-
ja meg: 
Varga Teréz Julianna 
8192 Hajmáskér, Patak u. 2.
Hornyák Ferencné 
8192 Hajmáskér, Dózsa Gy. u. 15.
Borsné Szlapák Julianna 8192 
Hajmáskér, Dózsa Gy. u. 13.
Horváth Tünde 8192 Hajmás-
kér, Jókai M. ltp. 5/B. II/9.
Barcza Balázsné 8192 Haj-
máskér, Tábori u. 56.
Tóth Boglárka 8192 Hajmás-
kér, Jókai M. ltp. 5/A. 3/10.
Légrádi Zsolt 8192 Hajmáskér, 
Jókai M. ltp. 5/B. fsz. 3.
Károlyiné Csendes Marian-
na 8192 Hajmáskér, Tábori út 
16/A. I/4.
Szabó Martin 8192 Hajmáskér, 
Tábori út 18/B. III/12.
Sándor Enik! 8192 Hajmáskér, 
Tábori u. 66.
Holics Krisztina 8192 Hajmás-
kér, Diófa u. 40.
Dénes Anett 8192 Hajmáskér, 
Dózsa Gy. u. 14.
Varga Melinda 8192 Hajmás-
kér, Jókai Mór ltp. 6/B. fsz. 1.
Veiland Melinda 8192 Haj-
máskér, Diófa u. 6.

22/2018. (III.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
a Hajmáskéri Közös Önkor-
mányzati Hivatal adóhatósá-
gának a helyi adókkal kapcso-
latos beszámolóját.

23/2018. (III.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta a 
m"vel!désszervez! 2017. évi 
tevékenységér!l szóló beszá-
molót.

24/2018. (III.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
a M"vel!dési Ház 2018. évi 
munkatervét.

25/2018. (III.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
a 2018. évi nemleges közbe-
szerzési tervet az el!terjesztés 
melléklete szerint jóváhagyja 
azzal, hogy közbeszerzési ér-
tékhatárt elér! év közbeni tes-
tületi döntés esetén azt hala-
déktalanul módosítani kell.

26/2018. (III.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta a Hajmáskéri 
Gábor Áron Általános Isko-
la Szent István Király Tagin-
tézmények átszervezésére vo-
natkozó napirendi pontot és az 
alábbi döntést hozta:
1) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
hozzájárul a tagintézmény ki-
válásához, majd önálló intéz-
ményként való m"ködéséhez.
2) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
hozzájárul a tagintézmény ki-
válását követ!en önálló, új in-
tézmény létesítéséhez.
1) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te felkéri Köbli Miklós pol-
gármestert, hogy a Képvise-
l!-testület véleményét tartal-
mazó határozatot küldje meg 
a Veszprémi Tankerületi Köz-
pontot részére.

27/2018. (III.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és hozzájárult 
ahhoz, hogy Dr. Erd!s Tamás 
háziorvos helyettesítés miatt, 
2018. év március; május és jú-
lius hónapokban, hétf!i és a 
szerdai napokon a 4 – 4 órás 
rendelési idejét 3,5 – 3,5 órára 
csökkentse.
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(Folytatás a 4. oldalon.)



28/2018. (III.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és jóváhagyta, 
hogy az önkormányzati ASP 
rendszer m"ködtetésének tá-
mogatása érdekében szüksé-
ges forrás biztosításáról szó-
ló 2055/2017. (XII.27.) Korm. 
határozat (továbbiakban: 
Korm. határozat) 2. melléklete 
értelmében elnyert 390.400,- 
forint, azaz Háromszázkilenc-
venezer-négyszáz forint támo-
gatást, a Korm. határozat 2. 
pontja alapján, az önkormány-
zati ASP rendszer bevezetésé-
ben aktívan közrem"köd! ön-
kormányzati köztisztvisel!k 
munkájának elismerése érde-
kében használja fel.

29/2018. (III.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta, 
hogy a Veszprém Ment!állo-
más, speciális égési kötsze-
rek és sürg!sségi táskák be-
szerzésére, 50.000,- Ft, azaz 
Ötvenezer forintos támogatást 
nyújt, az önkormányzat 2018. 

évi költségvetésének általános 
tartalékának terhére. 
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te felhatalmazza Köbli Miklós 
polgármestert, hogy a támoga-
tási összeget utalja át az Or-
szágos Ment!alapítvány, Citi 
Banknál vezetett, 10800007-
68164029 számlaszámára.

30/2018. (III.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta a Veszp-
rém Megyei Kormányhivatal 
VEB/005/1185-1/2018 ügyirat-
számú törvényességi felhívását 
és az alábbi döntést hozta: 
1) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete elfogadta a Veszp-
rém Megyei Kormányhivatal 
VEB/005/1185-1/2018 ügy-
iratszámú törvényességi fel-
hívását.
2) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete felhívja a jegyz! figyel-
mét, hogy a Nemzeti Jogsza-
bálytárról szóló 338/2011. 
(XII.29.) Korm rendelet 4. §-a 

értelmében, a 2017. évben al-
kotott módosító önkormány-
zati rendeleteket tegye közzé a 
Nemzeti Jogszabálytárban.

31/2018. (III.28.) határozata
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta a Közös Jöv!nkért Alapít-
vány 2017. évi tevékenységé-
r!l szóló beszámolót.

32/2018. (III.28.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta, hogy az Önkormányzat és 
a Közös Jöv!nkért Alapítvány 
között létrejött együttm"ködé-
si megállapodás, 2019. már-
cius 31. napjáig legyen meg-
hosszabbítva.
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1/2018. (III.01.) rendelet ön-
kormányzati rendelet:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel!-tes-
tülete, megtárgyalta és megal-
kotta a bankszámla-hozzájáru-
lásról szóló rendeletét. 

2/2018. (III.01.) önkormány-
zati rendelet:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel!-tes-
tülete, megtárgyalta és megal-
kotta a Hajmáskéri Közös Ön-

kormányzati Hivatalban fog-
lalkoztatott köztisztvisel!k il-
letménykiegészítésér!l és ve-
zet!i illetménypótlékjáról szó-
ló rendeletét

3/2018. (III.01.) önkormány-
zati rendelet:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta és megalkotta az 
önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetésér!l szóló rendeletét

Hajmáskér Község Önkormányzata Képvisel" 
testületének rendeletei:

Szépkorú jubileumi 
köszöntése

Ispán Ferencné
2018. május 01. napján

töltötte be  95.  életévét.

Köbli Miklós polgármester úr és
Kovács János György jegyz! úr

köszöntötte és adta át
Orbán Viktor

miniszterelnök úr jókívánságait,
valamint az

emlékplakettet.
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Köszönetnyilvánítás!

Köszönetünket fejezzük ki a Lurkó Óvoda gyermekei húsvéti 
ünnepségéhez nyújtott önzetlen támogatásukat
         Kovács Botond alpolgármester Úrnak,
         Miklós Judit Képvisel! Asszonynak
         Horváthné Horváth Mónika   ANDI ABC  

                                  LURKÓ ÓVODA Dolgozói és gyermekei                    

Energetikai tanúsítvány készítése 
gyors határid"vel!

Cser József;      Tel.: 30 300 3830

Kedves Hajmáskériek! Fiatalok és (id"sebbek is)!
Gy#jtsünk régi tárgyakat!

Pályázat: A mi „Elvarázsolt kastélyunk”
Figyelem! Pályázatot hirde-
tünk, amely lehet rajz, fotó, 
egyéni vagy csoportos krea-
tív alkotás.

 A pályázat témája: 
A MI „ELVARÁZSOLT 
KASTÉLYUNK”
A pályázati alkotások témá-
jául választhatják az alkotók 
a hajmáskéri  „kastélyunk”  
(jelenlegi  és történelmi)  va-
lós látványát kreatív szemmel, 
vagy az elképzelt fantáziavilá-
gát  -  mindezt bármilyen tech-
nika használatával.

Kategóriák:  
 - rajz
   - szabadon választott 
   technika
     - kreatív alkotás
     - fotó 

Egyéni korosztályok:    
óvodás                                      
általános iskolás  1-2 o.                                        
általános iskolás 3-4 o.                                         
általános iskolás 5-8.o.                                        
középiskolás                                        
feln!tt
Családi vagy csoportos 
  alkotás

Rajz és és  kreatív alkotás 
esetén egy alkotó kizárólag 
egyetlen alkotással pályázhat.

Rajzpályázati kategóriának 
számít a ceruza ,zsírkréta,filc
toll,grafit,pasztell,festék alapú 
anyagok használatával készült 
pályam".

Kreatív alkotás: a felso-
rolt rajzeszközökön kívü-

li anyagok, pl.:fa,papír, 
m"anyag,ragasztóanyag stb. 
felhasználásával vagy ezek 
rajzeszközökkel történ! kom-
binációjával készülhet.

Fotó kategóriában egy pályá-
zó legfeljebb 3 db digitális 
vagy digitalizált JPG formátu-
mú felvételt küldhet be, a kép 
mérete nem haladhatja meg a 
3 Mb-ot.

Az alkotásokat szakmai bí-
rálóbizottság véleményezi 
,amely a megadott kategóriák-
ban korcsoportonként hirdet 
gy!zteseket.
A legjobb alkotásokból ki-
állítást rendezünk, melyet a 
Falunapon / augusztus 10-
én/ nyitunk meg a Muzeális 

Kiállítóhelyen. Itt kerül sor az 
eredményhirdetésre és  díját-
adásra is.

A bírálóbizottság fenntart-
ja magának a jogot, hogy 
a pályam"vek értékelése-
kor, amennyiben nem érke-
zik megfelel! számú pályam", 
korosztályokat és kategóriákat 
összevonjon,vagy más díjazá-
si módokat állapítson meg.

A pályázatokat  az alábbi cí-
mekre lehet eljuttatni:
személyesen: 
Muzeális Kiállítóhely, 
Hajmáskér Tábori u.
elektronikusan (fotók): 
muvhaz.hajmasker@gmail.
com
információ: 06203605044
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LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk Hajmáskér lakosságát, hogy a Veszprémi Hulladékgazdálkodási 

Közszolgáltató Nonprofit KFT. és  Hajmáskér Község Önkormányzata
lomtalanítást szervez a következ!k szerint:

A lomok lerakási helye:
Hajmáskér Iskola u. 8. (LOVARDA)

Átvétel id!pontja:
        2018. június 16.  (szombat) 8:00-18:00 óráig
        2018. június 17. (vasárnap) 8:00-18:00 óráig

  

*A fenti id!ponton kívül nem szállítható be lom a kijelölt gy"jt!helyre,
*Lomot az önkormányzat csak belterületi házas ingatlantulajdonosoktól fogad be
*Lomtalanítás során a gy"jt!edényben el nem helyezhet!, nagyobb méret" hulladékok
(háztartási berendezési tárgyak, eszközök) rakhatók le.
*Ép állapotú elektronikai hulladékok (elektromos berendezések) is beszállíthatók.

Lomtalanítás során nem beszállítható hulladékok:
- Építési törmelék, Bontási törmelék
- Veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer, olaj),
- Kerti hulladék, zöldhulladék, nyesedék,
- Fénycsövek
- Gumiabroncs
- Naponta képz!d! háztartási hulladék (papír, könyv, flakon, ruhanem")

Közterületen és külterületen hulladékot elhelyezni szigorúan tilos!
/2012. évi II. törvény 196. § (2)/

A lomtalanítás ideje alatt fokozott rend!ri és polgár!ri ellen!rzés várható az illegális hulladéklerakás 
megakadályozása érdekében.

Lomtalanításkor se feledkezzen meg a szelektív gy"jtésr!l! A hasznosítható hulladékok kerüljenek a faluban 
található szelektív gy"jt!be!

Hajmáskér Község Önkormányzata

 Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának id!szakos kiadványa
Felel!s szerkeszt!:  Köbli Miklós polgármester Felel!s kiadó: Hajmáskéri Önkormányzat  Megjelenik: 1.250 pld.-ban


