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EFOP-3.3.2-16 KULTU-
RÁLIS INTÉZMÉNYEK 
A KÖZNEVELÉS ERED-
MÉNYESSÉGÉÉRT

Az alapfokú nevelésr!l és 
oktatásról, valamint a gyer-
mek és ifjúsági feladatok-
ról, illetve a kulturális és 
m"vel!dési feladatokról 
való gondoskodás önkor-
mányzati feladat.

 Ehhez  a munkához nyújt 
segítséget és anyagi alapot 
az a 24 milliós megnyert 
pályázat, amelyet az Ösküi 
Önkormányzat által bevont 
ösküi és hajmáskéri m"ve-
l!dési házak nyertek meg 
idén márciusban.

Az Emberi Er!források 
Minisztériuma által - a for-
mális oktatást támogató és 
kiegészít! nevelési projek-
tek megvalósítására -  kiírt 
pályázatra adtunk be pro-
jektet, melynek címe:

 Kulturális intézmények a 
köznevelés eredményessé-
géért.

A  pályázati célcsoportok 
az óvodai nevelésben és az 
iskolai oktatásban résztvev! 
gyermekek.

A m"vel!dési házak, 
együttm"ködve a bevont  
kilenc oktatási-nevelési in-
tézménnyel, hozzájárulnak 

az óvodások és a tanulók 
kompetenciafejlesztéséhez, 
ismeret- és tudásgyarapítá-
sához.

A projektekben a két évre 
tervezett programok között 
vannak újak, de egy részét 
a m"vel!dési házak éves 
programjai eddig is tartal-
mazták. Ezek a programok 
- többek között -témanapok, 
témahetek, táborok, klub-
foglalkozások, foglalkozás-
sorozatok, kulturális órák.

A projekt id!tartama két 
év, mely id!szak 2018. áp-
rilisában kezd!dött. 

A pályázat összege: 24 
millió Ft.

TOP 5.3.1-16 A HELYI 
IDENTITÁS ÉS KOHÉ-
ZIÓ ER!SÍTÉSE

Hajmáskéri cselekv! kö-
zösségek címmel pályá-
zott a Hajmáskéri Önkor-
mányzat  a  Területfejleszté-
si  Operatív Program kereté-
ben megvalósítandó „A he-
lyi identitás és kohézió er!-
sítése”  felhívásra.

A hónap elején kaptuk az 
értesítést, hogy nyert a be-
adott  pályázat, elfogadták a 
szakmai munkát és a hozzá-
rendelt  költségvetést.

Az el!zetes kérd!íves 

igényfelmérésre  és  a kö-
zösségi beszélgetésekre ala-
pozó szakmai terv céljai: 
a helyi tudás feltárása és 
meg!rzése, valamint  a kö-
zös identitás er!sítése a he-
lyi kultúrán és a közösség-
fejlesztésen keresztül. 

A projekt megvalósulá-
sa reményeink szerint ered-
ményezi a helyi társadalom 
meger!södését is, az egyé-
nek közösségi részvételét, a 
helyiek együttm"ködési ké-
pességének fejl!dését, va-
lamint település népesség-
megtartó erejének növeke-
dését.

Fontos feladat lesz to-
vábbra is többek között  a 
helyi értékek, a helyi tudás 
feltárása, szellemi alkotók 
és alkotások bemutatása, 
érzékenyít! foglalkozások 
tartása, régi mesterségek el-
sajátításának lehet!sége, in-
formációs pont kialakítása 
és  a gyermekek közleke-
désbiztonságával kapcsola-
tos  programok szervezése.

A projekt id!tartama 52 
hónap. Az pályázaton nyert 
összeg: 54 900 000 Ft.

                                                                                                                   
Dancsó Valéria
a projektek szakmai vezet!je

Tájékoztatás megnyert pályázatokról… 
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Hajmáskér Község Önkormányzata 
Képvisel"-testületének határozatai és rendeletei

33/2018. (IV.25.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
a Bendola Humán Szolgálta-
tó Bt. 2017. évi tevékenysé-
gér!l szóló beszámolót.

34/2018. (IV.25.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel! Testü-
lete elfogadja a Hajmáskéri 
Közös Önkormányzati Hi-
vatal és a Család- és n!véde-
lem 2017. évi költségvetés-
ének módosítását.

35/2018. (IV.25.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel! Testü-
lete elfogadja a Hajmáskéri 
Közös Önkormányzati Hi-
vatal és a Család- és n!véde-
lem 2017. évi költségvetés-
ének végrehajtását

36/2018. (IV.25.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel! Testü-
lete megtárgyalta és elfo-
gadta a Kötelezettségválla-
lás, utalványozás, ellenjegy-
zés, érvényesítés, és szak-
mai teljesítés igazolás rend-
jének szabályzatát.

37/2018. (IV.25.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
a lejárt határidej" határoza-
tok végrehajtásáról szóló je-
lentést.

38/2018. (IV.25.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta az el!terjesztésben foglalt 
bevételi és kiadási el!irány-
zat módosítását.

39/2018. (IV.25.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
Hajmáskér Község közbiz-
tonságának helyzetér!l szó-
ló beszámolót.

40/2018. (IV.25.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta az „Ön-
kormányzati feladatellátást 
szolgáló fejlesztések 2018. 
évi támogatása” napirendi 
pontot és az alábbi döntést 
hozta:
1.) Hajmáskér Község 
Önkormányzata Képvise-
l!-testülete a Magyarország 
2018. évi központi költség-
vetésér!l szóló 2017. évi 
C. törvény IX. Helyi önkor-
mányzatok támogatási feje-
zete 3. melléklete II. 2. pont-
ja alapján kiírt, „2018. évi 
Önkormányzati feladatellá-
tást szolgáló fejlesztések tá-
mogatására” vonatkozó pá-
lyázati kiírás, ad) alcéljára, 
bruttó 9.124.994,- Ft ösz-
szegre pályázatot nyújt be, 
a Hajmáskéri Közös Önkor-
mányzati Hivatal infrastruk-
turális felújítására.
2.) Hajmáskér Köz-
ség Önkormányzata Képvi-
sel!-testülete a pályázathoz 
szükséges bruttó 456.250,- 
Ft öner!t, az Önkormányzat 
2018. évi költségvetésének 
általános tartalékának a ter-
hére biztosítja.
3.) Hajmáskér Köz-

ség Önkormányzata Képvi-
sel!-testülete felhatalmazza 
Köbli Miklós polgármestert 
a pályázat benyújtására.

41/2018. (IV.25.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta, hogy a Bendola Humán 
Szolgáltató Bt. és az önkor-
mányzat között fennálló fel-
adat ellátási szerz!dést az 
alábbiak szerint módosítja.
1.) Hajmáskér Község 
Önkormányzata, a min!ségi 
munka javítása érdekében, a 
Bendola Humán Szolgáltató 
Bt. részére, a szociális keret 
terhére, 5.400.000,- Ft pénz-
eszközt biztosít.
2.) Az átadott pénzeszközt 
a Bendola Humán Szolgál-
tató Bt. kizárólag, 2 f!állá-
sú alkalmazott, személyi jut-
tatásainak finanszírozására 
használhatja fel. 
3.) Hajmáskér Köz-
ség Önkormányzata Képvi-
sel!-testülete felhatalmazza 
a polgármestert a szerz!dés 
módosításának aláírására.

42/2018. (IV.25.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta, 
Pétfürd!i Hivatásos T"zol-
tó-parancsnokság 2017. évi 
tevékenységér!l szóló be-
számolót.

43/2018. (V.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képvisel!-testülete 
megtárgyalta és az elhang-
zott módosításokkal elfo-
gadta a 2018. évi hajmáskéri 
falunap program tervezetét

44/2018. (V.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete Az Önkormányzat 2017. 
évi gyermekjóléti és gyer-
mekvédelmi feladatainak el-
látásáról szóló beszámolót 
megtárgyalta és elfogadja.
A képvisel!-tatület felkéri a 
jegyz!t, hogy az értékelést 
a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Hatósági F!-
osztály Szociális és Gyám-
ügyi Osztálya részére küld-
je meg.

45/2018. (V.30.) határozat: 
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta az "Iskola 
út, Iparos út felújítása" cím" 
el!terjesztést, és az alábbi 
döntést hozza:
1.) Hajmáskér Iskola  út,  
Iparos út felújítására négy 
ajánlat érkezett:
-  Kazamata-Bau Kft. (8200 

Veszprém, Rozmaring u. 
28/1.) bruttó 24.982.542,- 
Ft

- Strabag Általános Épít! 
Kft. (1117 Budapest, Gá-
bor Dénes u. 2.) bruttó 
21.648.590.- Ft

-  Útéppark Útépít! és 
Mélyépít! Kft. (8000 
Székesfehérvár, Sóstói u. 
7.) bruttó 24.746.328,- Ft

-  Colas Út Zrt. (1113 Buda-
pest, Bocskai út 73.) brut-
tó 23.803.635,- Ft

2.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata a kedvez!bb 
ajánlattev!, Strabag Általá-
nos Épít! Kft. (1117 Buda-
pest, Gábor Dénes u. 2.) bíz-
za meg Hajmáskér Iskola 
út, Iparos út felújítási mun-
káinak elvégzésére bruttó 
21.648.590.- Ft összegért.
3.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-



te felhatalmazza Köbli Mik-
lós polgármestert a szerz!dés 
aláírására.

46/2018. (V.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta a”véd!n!i 
helyettesítés” cím" napiren-
di pontot és az alábbi hatá-
rozatot hozta:
1.)  Hajmáskér Község 
Önkormányzata Képvise-
l!-testülete hozzájárul, hogy 
Sassné Ambrus Judit véd!-
n!, 2018. június 01. napjától 
helyettesítse, Öskü telepü-
lésen f!állású véd!n!t táp-
pénz és GYED ideje alatt.
2.) Hajmáskér Község 
Önkormányzata Képvise-
l!-testülete hozzájárul, hogy 
Szili Zsanett Katalin véd!-
n! helyettesítési feladatokat 
lásson el Öskü településen.

47/2018. (V.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
a Veszprémi Kistérség Több-
célú Társulása 2017. évi te-
vékenységér!l szóló beszá-
molót.

48/2018. (V.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta a „Veszp-
rém Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgy"lés-
ének a Veszprémi Kistér-
ség Többcélú Társulása által 
biztosított személyes gon-
doskodást nyújtó ellátások-
ról, azok igénybevételének 
rendjér!l, a fizetend! térítési 
díjak megállapításáról szó-
ló 9/2014. (III. 27.) önkor-
mányzati rendelet módosí-
tásához” cím" el!terjesztést

49/2018. (V.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-

te megtárgyalta a „2018. évi 
Önkormányzati étkezteté-
si fejlesztések támogatása” 
napirendi pontot és az aláb-
bi döntést hozta:
1.) Hajmáskér Község 
Önkormányzata Képvise-
l!-testülete a Magyarország 
2018. évi központi költség-
vetésér!l szóló 2017. évi C. 
törvény 3. melléklete II. 3. 
pontja alapján kiírt, „2018. 
évi Önkormányzati étkezte-
tési fejlesztések támogatásá-
ra” vonatkozó pályázati ki-
írásra 14.011.258,- Ft ösz-
szegre pályázatot nyújt be, 
a hajmáskéri Lurkó Óvo-
da (8192 Hajmáskér, Rákó-
czi Ferenc u. 13.; Hajmáskér 
149 hrsz.) konyhájának inf-
rastrukturális felújítására.
2.) Hajmáskér Község 
Önkormányzata Képvisel!-
testülete a pályázathoz szük-
séges 700.563,- Ft öner!t, 
az Önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének általános 
tartalékának a terhére bizto-
sítja.
3.) Hajmáskér Köz-
ség Önkormányzata Képvi-
sel!-testülete felhatalmazza 
Köbli Miklós polgármestert 
a pályázat benyújtására.

50/2018. (V.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta a „2018. évi 
Önkormányzati étkezteté-
si fejlesztések támogatása” 
pályázat megvalósítása és fi-
nanszírozásával kapcsolatos 
napirendi pontot és az aláb-
bi döntést hozta:
1.) A „2018. évi Ön-
kormányzati étkeztetési fej-
lesztések támogatására” be-
nyújtott pályázat pozitív el-
bírálása esetén, a hajmáskéri 
Lurkó Óvoda (8192 
Hajmáskér, Rákóczi Ferenc 
u. 13.; Hajmáskér 149 hrsz.) 
konyhájának infrastrukturá-

lis fejlesztését, 2019. június 
01. napja és 2019. augusz-
tus 31. napja között kívánja 
megvalósítani.
2.) A „2018. évi Ön-
kormányzati étkeztetési fej-
lesztések támogatására” be-
nyújtott pályázat pozitív el-
bírálása esetén, a fejlesztés 
megvalósítását követ! 90 
napon belül, de legkés!bb 
2020. március 31. napjáig 
szakmai és pénzügyi beszá-
molót nyújt be.

51/2018. (V.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta, 
hogy a Lurkó Óvoda 2018. 
június 18. napjától 2018. au-
gusztus 31. napjáig egy cso-
porttal nyitva tart.

52/2018. (V.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
a Helyi Építési Szabályzatát 
az alábbiak szerint módosítja:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Helyi Építési Sza-

bályzatáról szóló 14/2010. 
(XII.02.) önkormányzati ren-
deletének II. Fejezet 4. pont 6. 
§ (15) bekezdése törlésre ke-
rül.
53/2018. (V.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-tes-
tülete megtárgyalta és el-
fogadta, hogy visszavonja 
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete 41/2018. (IV.25.) hatá-
rozatát.

54/2018. (V.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta és elfo-
gadta, hogy a Bendola Hu-
mán Szolgáltató Bt. (8175 
Balatonf"zf!, Gagarin u. 
19) részére, a m"ködési fel-
tételek javítása céljából, 
1.000.000,- Ft pénzeszköz 
átadását biztosítja, a köz-
ponti költségvetésb!l ka-
pott, család és gyermekjó-
léti feladat alapú támogatá-
son felüli, szociális támoga-
tás terhére.
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Hajmáskér Község Önkormányzata Képvisel" testületének 
rendeletei:

3/2018. (III.01.) önkormányzati rendelet:
Hajmáskér Község Önkormányzatának Képvisel!-testülete, 
megtárgyalta és megalkotta az Önkormányzat 2018. évi költ-
ségvetésér!l szóló rendeletét. 

4/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képvisel!-testülete meg-
tárgyalta és módosította az Önkormányzat 2017. évi költségve-
tésér!l szóló 3/2017. (II.23.) önkormányzati rendeletét.

5/2018. (IV.26.) önkormányzati rendelet:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képvisel!-testülete meg-
tárgyalta és elfogadta, Hajmáskér Község Önkormányzata 
2017. évi zárszámadását.

6 /2018. (V.31.) rendelet önkormányzati rendelet:
Hajmáskér Község Önkormányzatának Képvisel!-testülete, 
megtárgyalta és megalkotta az Önkormányzat közm"vel!dési 
feladatok ellátásáról szóló rendeletét



HELYSZÍNEK: KÖZÖSSÉGI HÁZ- Nagyszínpad, 
   MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY - Kisszínpad

AUGUSZTUS 10. PÉNTEK
Kisszínpad
18.30  MEGNYITÓ
            Köszönt"t mond: 
        Köbli Miklós polgármester 
                 Ovádi Péter országgy"lési képvisel!
           Kiállítások megnyitása:
        HAJMÁSKÉRI KÉPEK
         PAPÍRCSODÁK –Lencséné Nagy Ida 
 papírfonásai
           ILLUSZTRÁCIÓK – Magó Petra képei
 Nagyszínpad
19.30  FOURTISSIMO EGYÜTTES ÉS 
 MAJSAI GÁBOR
21.30  SZATMÁRI ORSI Emerton díjas, X-Faktoros 
 énektanár
22.00  The Flashback zenekar
23.00  Fillmore Est zenekar
24.00 RETRO DISCO –DJ ATUS és 
 DJ GABRIEL DAY

AUGUSZTUS 11. SZOMBAT
 8 órától   F!Z!VERSENY
 9 órától   I. FALUNAPI  FUTÓVERSENY
Kisszínpad
10.00  KALANDOZÁS BOHÓCIÁBAN- 
 zenés mesejáték 
      Dominek Anna és Módri Györgyi a 
 Veszprémi Pet!fi  Színház  m"vészei
11.00  KÉSZÍTSÜNK BOHÓCOKAT! -   
 kézm#veskedés  
14 órától  Andi bohóc - ingyenes lufi hajtogatása

16.00        Andi bohóc m#sora
Nagyszínpad
17.00  BORRA HANGOLÓ  –  DALOK A 
 MAGYAR NÓTAKÖLTÉSZETB!L
       Dominek Anna és Szeles József, a Veszprémi 
 Pet!fi Színház m"vészei
18.00  HELYI  CSOPORTOK  FELLÉPÉSE
            Vadgalamb néptáncegyüttes
 Hajmáskéri iskolás néptánccsoport
         Vadgesztenye Népdalkör
          Cholnoky Mozgásm#vészeti Stúdió 
 hajmáskéri csoportja
          DanceSing Stúdió
20.00  PA-DÖ-D! ÉS A TÁNCKAR
21.30  GYURCSIK TIBOR X-Faktoros énekes
22.00  RETRO PARTY  –  Koktél Band 

Muzeális Kiállítóhelynél
*  Bakony Hadtörténeti Alapítvány 
    akadályversenye, 
    tudáspróbái- szombat délután
*  JAURINUM  KÖZÉPKORI ÉLETMÓD    
    REKONSTRUKCIÓS  CSAPAT  TÁBORA
   - korh" viselet, életmód, harci és kézm"ves 
     bemutatók -   péntek és szombat
*  ÍJÁSZAT ÉS LOVAGLÁS - 
    Csermák Zsolt - szombat
*  „REGÖS” SZIRÁNSZKI JÓZSEF zenél - 
    szombat

sörsátor - árusok - körhinta
               

Információ: muvhaz.hajmasker@gmail.com    
- tel: +36 30 5026449, +36 20 3605044
facebook: Hajmáskér-közm#vel"dés

A m#sorváltozás jogát fenntartjuk.
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F E L H Í V Á S
Hajmáskér Község Ön-

kormányzata Képvise-
l!-testülete  a közösségi 
együttélés alapvet! szabá-
lyairól és ezek megszegé-
sének következményeir!l 
szóló 8/2016.(IV.07.) ön-
kormányzati rendeletében 
többek között szabályoz-
ta a település köztisztasá-
gával, települési környezet 
fenntartásával kapcsolatos 
rendelkezéseit, mely sze-
rint   közösségi együttélés 
alapvet! szabályait sért! 
magatartást valósít meg, 
aki :

 - a település terüle-
tén lév" ingatlanja rend-
ben tartásáról, gyomtól, 
gaztól, szemétt"l, lomok-
tól, gondozatlan bokortól 
való megtisztításáról ,

-  az ingatlan körüli jár-

daszakasz, árok, zöldsáv 
úttestig terjed" területe 
gondozásáról, tisztántar-
tásáról, szemét és gyom-
mentesítésér"l, 

- közterületen lév" ár-
kok, nyitott csatornák, 
folyókák, átereszek tisz-
tántartásáról a csapadék-
víz akadálytalan elfolyá-
sának biztosításáról in-
gatlanja el"tti szakaszra 
terjed"en nem gondosko-
dik,

-  kerti hulladékot nem 
megfelel"en kialakított 
helyen, felügyelet nélkül 
éget, vagy a környezetre 
káros hatással van, vagy 
vagyoni és személyi biz-
tonságot veszélyeztet.

 
Felhívom továbbá a la-

kosság figyelmét, hogy 

tulajdonukban, haszná-
latukban lév" ingatlanja-
ik parlagf# és gyomnövé-
nyek elleni védekezése az 
ingatlan tulajdonos, illet-
ve az ingatlant használó 
kötelezettsége.

A helyi hatóság a közel-
jöv"ben folyamatosan el-
len"rzi a község területét 
és a fenti el"írásokat

megszeg" területek tu-
lajdonosaival, használói-
val szemben eljárást kez-
deményez és 5.000,-Ft 
-tól 150.000,-Ft -ig terje-
d" közigazgatási bírságot 
vethet ki.

Az ellen!rzés kiterjed 
minden belterületi és kül-
területi ingatlanra, nem-
csak term!földre, kertre, 

hanem ipari, kereskedelmi 
és egyéb telephelyekre is.

Amennyiben a parlag-
f"vel kapcsolatos védeke-
zést a terület tulajdonosa 
vagy használója nem lát-
ja el megfelel!en, abban az 
esetben a hatósági védeke-
zés („kényszerkaszálás") 
teljes költségét a bírságon 
felül ! állja. Ezen bírságok 
és költségek meg nem fize-
tése adók módjára behajt-
hatók.

Kérem a fentiek szíves 
tudomásul vételét.

Hajmáskér, 2018. július 
23.   
  
Kovács János György s.k. 

jegyz!

Hajmáskéri lakosok jelezték több alkalommal, hogy 
az utóbbi id!ben megszaporodott a gyalogosjárdákon és 
zöldterületeken szabálytalanul parkoló autók száma a Jó-
kai Mór lakótelepen és a Tábori út egyes szakaszán.

A szabályok szerint a gyalogosjárdát csak gyalogosok 
használhatják azon parkolni akár két kerékkel csak akkor 
lehet, ha azt tábla jelzi és engedi.

Zöldterületen parkolni, járm"vet tárolni TILOS.
A rend!rség a jöv!ben kiemelt figyelmet fog fordítani 

az ellen!rzésre.
Egy jogosan felháborodott kismama készítette a fotót, 

aki a  leparkolt autók miatt kénytelen volt az úttestre ki-
menni a babakocsival mert a szabálytalanul parkoló au-
tók miatt nem tudott a járdán közlekedi.

Kérjük a Tisztelt járm"vezet!ket a szabályok betartá-
sára.

GÉPJÁRM$VEZET!K  FIGYELMÉBE
PARKOLÁSI  SZABÁLYOK
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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

A településen 2 db szelektív hulla-
dékgy"jt! sziget került kialakításra 
egy a Jókai Mór lakótelepen egy pe-
dig a Dózsa György utca elején.

Sajnos mindkét szelektívgy"jt! szi-
get esetében látszik, hogy nem az el!-
írásnak megfelel! anyagok kerülnek 
elhelyezésre a konténerekben.

A szelektív szigetet sokan szemétle-
rakónak nézik és oda nem ill! anya-
gokat helyeznek ki.

A szabálytalanul kihelyezet szeme-

tet, hulladékot a szolgáltató 
nem szállítja el, azt az Ön-
kormányzatnak saját költ-
ségén kell elszállíttatnia, 
ami az Önkormányzatnak 
éves szinten csaknem 1 mil-
lió forintjába kerül.

Ez a jelenség sajnos több 
településen is el!fordul és 
egyre több Önkormányzat 
dönt úgy, hogy megszün-
teti a szelektív gy"jt! szi-

geteket, mivel 
a körülöttük kialakult 
helyzet kezelhetetlen.

Felhívjuk a tisztelt la-
kosság figyelmét, hogy a 
szelektív gy"jt!szigete-
ken elhelyezett konténe-
rekbe csak az oda meg-
határozott a konténe-
rek oldalán lév! plaká-
ton feltüntetett hulladé-
kot helyezzék el.

A konténerek mel-

lé semmilyen szemét, lom, hulladék 
nem helyezhet! el.

Kérjük a lakosság segítségét 
abban,hogy ha olyat tapasztalnak, 
hogy valaki nem rendeltetésszer"en 
használja a gy"jt!szigetet, jelezzék az 
Önkormányzat felé,hogy a szabályta-
lankodókkal szemben eljárhassunk.                                                                       

El!re köszönöm, hogy önök is min-
dent elkövetnek környezetünk tisztán-
tartása és megóvása érdekében.

 
Hajmáskér Község Önkormányzat

A szelektív hulladékgy#jt"k használatáról

KEDVES  GYEREKEK!

A jól sikerült Kópé-Erzsébet tá-
bor után újra táborozni hívunk 
Benneteket!

Ha van kedvetek játszani, sportol-
ni, kézm"veskedni, túrázni és még 
több programokon részt venni, je-
lentkezzetek!  

Várunk Benneteket!

KEDVES SZÜL!K!

A kulturális intézmények A közne-
velés eredményességéért cím" meg-
nyert pályázat jóvoltából sikerül egy 
újabb táborozásra hívni a gyereke-
ket, segítve ezzel a szül!ket is.

Az el!z! táborhoz képest szeré-
nyebb a költségvetés, így az öt napos 
tábor gyermekenként 4000 Ft-ba ke-

rül  (napi 800 Ft). Természetesen ét-
kezést biztosítunk a gyerekeknek.

1.–6. osztályos tanulókat várunk.
A tábor id!pontja: 2018. augusz-

tus 13-17., naponta  8-16 óráig. 
Helye: az iskola aulája

Amennyiben szeretné gyermekét 
felíratni a táborba, kérem jelentkez-
zen.
 tel: 06 20 3605044
email: 
   muvhaz.hajmasker@gmail.com 

A befizetés idejér!l és helyér!l ér-
tesítjük az érintett szül!ket.

Jelentkezést csak sajnos meghatá-
rozott létszámig tudunk elfogadni. 

Várjuk a gyerekeket!

Dancsó Valéria 
m!vel"désszervez"                                                                                                    

Kovács Botond pedagógus

NYERTES  
PÁLYÁZATOK

Hajmáskér Község Önkormányza-
ta pályázatot nyújtott be a Belügymi-
nisztériumhoz az Iskola út, Iparos út 
felújítására. A Belügyminisztérium 
15.400.000.-Ft támogatást ítélt meg.

A teljes beruházás összege: 
21.648.590.-Ft. A különbözetet az 
Önkormányzat biztosította.

Hajmáskér Község Önkormányza-
ta és Öskü Község Önkormányzata 
közösen nyújtott be pályázatot a TOP 
(Településfejlesztési Operatív Prog-
ram) keretében kerékpárosbarát köz-
lekedésfejlesztése címen. Az elnyert 
összeg 59.523.809.-Ft mely összeg-
b!l kerékpározható út kerül kiépí-
tésre Gyulafirátót –Hajmáskér- Öskü 
között.

Újra nyári tábor!


