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M E G H Í V Ó
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy

2018. október 29. napján (hétf!n) 17:00 órai kezdettel 
Hajmáskéren, a M"vel!dési Ház nagytermében

K Ö Z M E G H A L L G AT Á S T
tartunk.

Cím: 8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 20.
A közmeghallgatás napirendje:

Tájékoztató az önkormányzat 2018. évi tevékenységér!l 
és a következ! id!szak feladatairól

El!terjeszt!: Köbli Miklós polgármester

Minden érdekl!d!t tisztelettel várunk!

                                                            Hajmáskér Község Önkormányzata
                             Képvisel!-testülete
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Hajmáskér Község Önkormányzata 
Képvisel!-testületének határozatai:

55/2018. (VI.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
a lejárt határidej" határoza-
tok végrehajtásáról szóló je-
lentést.

56/2018. (VI.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
a Lurkó Óvoda 2017 – 2018. 
nevelési évér!l készült beszá-
molót.

57/2018. (VI.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta és elfo-
gadta, hogy a Lurkó Óvo-
da három óvodai csoportja, a 
2018/2019. nevelési évben a 
8192 Hajmáskér, Rákóczi Fe-
renc utca 13. szám alatti in-
gatlanban kerül elhelyezésre.

58/2018. (VI.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta és jóváhagyta a 
Lurkó Óvoda Honvédelmi In-
tézkedési Tervét.

59/2018. (VI.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta a területi véd!n!i ellátásról 
szóló beszámolót.

60/2018. (VI.27.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete a Hajmáskéri Közös 
Önkormányzati Hivatal, ala-
pító okiratának módosítását 
az 1. melléklet szerint jóvá-
hagyja, így az egységes szer-
kezet" alapító okiratot a 2. 
melléklet szerinti formában 
és tartalommal elfogadja. 
2.) Felkéri a Hajmáskéri Kö-
zös Önkormányzati Hiva-

tal jegyz!jét, hogy az egysé-
ges szerkezet" Alapító Ok-
iratot a Magyar Államkincs-
tár Törzskönyvi nyilvántar-
tása és az intézmény részére 
küldje meg.

61/2018. (VI.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te az el!terjesztésben foglalt 
szabályzatokat (Beszerzési 
szabályzat; Bizonylati rend; 
Eszközök és források értéke-
lési szabályzata; Eszközök és 
források leltárkészítési és lel-
tározási szabályzata; Pénzke-
zelési szabályzat, Felesleges 
vagyontárgyak hasznosításá-
nak, selejtezésének szabály-
zata; Számlarend; Számviteli 
politika) megtárgyalta, jóvá-
hagyta és azok hatálybalépés-
ének napjaként 2018. január 
1-jét jelöli meg.

62/2018. (VI.27.) határozat:
1) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete, Várpalota Kistérség 
Többcélú Társulása Társulási 
Tanácsának javaslata alapján, 
a Társulás és a General Medi-
cina Egészségügyi Szolgálta-
tó Kft., mint Szolgáltató kö-
zött 2012. február 20-án meg-
kötött vállalkozási szerz!-
désben foglaltakat figyelem-
be véve úgy dönt, hogy a köz-
ponti háziorvosi ügyelet fel-
adatának ellátásához 2018. 
június 01. napjától 2019. má-
jus 31. napjáig 20,00 Ft/hó/f! 
összeggel járul hozzá.
2) A Képvisel!-testület fel-
kéri a polgármestert, hogy a 
hozzájárulás mértékének az 
elmúlt évekbeli összeghez 
képest 2018. június 01-jét!l 
1,23 Ft/hó/f! összeggel tör-
tén! megemelése miatt az ön-
kormányzat 2018. évi költ-
ségvetésének a soron követ-
kez! módosítása részeként 

az önkormányzati hozzájáru-
lás megemelt összegét szere-
peltesse.
3) A Képvisel!-testület fel-
kéri a polgármestert, hogy a 
döntésr!l Várpalota Kistérség 
Többcélú Társulását (a továb-
biakban: Társulás) értesítse, 
és az önkormányzat 2018. évi 
költségvetésének a módosítá-
sát követ!en felhatalmazza a 
Társulással a jelen határozat 
mellékletét képez! finanszí-
rozási megállapodás megkö-
tésére.

63/2018. (VI.27.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete az 52/2018.(V. 30.) szá-
mú kt. Önkormányzati hatá-
rozattal elindult településren-
dezési eszközök HÉSZ el!-
írás pontosítása érdekében 
történ! módosításának doku-
mentációját elfogadja és azt 
a 314/2012 (XI.8.) sz. Korm. 
rendelet 42/A.§.(2) szakasza 
alapján végs! szakmai véle-
ményezésre történ! megkül-
désre alkalmasnak tartja. 
2.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete egyúttal nyilatkoz-
za, hogy nem tartja szüksé-
gesnek a módosított telepü-
lésrendezési eszköz 2/2005.
(I.11.) Kormányrendelet sze-
rinti környezeti vizsgálatát. 
3.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete felkéri a polgármestert, 
hogy a döntés nyilvánosságra 
hozataláról gondoskodjon.

64/2018. (VI.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta, 
hogy Hajmáskér Község Ön-
kormányzata intézményi ét-
keztetési szakfeladatán lév! 
létszámot egy f!vel meg-
emeli.

65/2018. (VI.27.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete megtárgyalta és elfo-
gadta, hogy a Tábori út és a 
Gábor Áron Általános Iskola 
közötti útszakasz felújítására 
a Strabag Kft.-t (1117 Buda-
pest, Gábor Dénes u. 2.) bíz-
za meg, bruttó 1.902.727,- Ft 
összegért.
2.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete felhatalmazza a pol-
gármestert a szerz!dés alá-         
írására.

66/2018. (VI.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te a Hajmáskéri Sport Egye-
sület támogatási kérelmét ér-
demben nem tudja támogat-
ni, mert  a  kérelem nem hi-
vatalos.

67/2018. (VI.27.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete a közalkalmazottak 
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) bekezdésében foglaltak-
nak megfelel!en pályázatot ír 
ki a hajmáskéri Lurkó Óvo-
da magasabb vezet!i beosztás 
álláshely betöltésére.
2.) A képvisel!-testület a pe-
dagógusok el!meneteli rend-
szerér!l és a közalkalmazot-
tak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény közne-
velési intézményekben tör-
tén! végrehajtásáról szóló 
323/2013. (VIII.30.) Korm. 
rendelet 22. § (5) bekezdé-
se alapján megbízza a jegy-
z!t, hogy a pályázat kiírásá-
ról és el!készítésér!l gondos-
kodjon.
3.) A Képvi sel!-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.

68/2018. (VI.27.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete megtárgyalta és elfo-
gadta, hogy a gyermekvédel-
mi Erzsébet-utalványok, a jo-
gosultak részére történ! kéz-
besítésér!l személyes átadás 
útján gondoskodik. 
2.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete megtárgyalta és elfo-
gadta, hogy az Erzsébet Utal-
ványforgalmazó Zrt,. a gyer-
mekvédelmi Erzsébet-utal-
ványokat, Hajmáskér Köz-
ség Önkormányzata címé-
re (8192 Hajmáskér, Kossuth 
Lajos utca 31.) küldje meg.

69/2018. (VII.25.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta, 
hogy legkés!bb fél éven be-
lül, a Hajmáskéri Sport Egye-
sület m"ködésének függvé-
nyében, az egyesület kérel-
mét újra tárgyalja.

70/2018. (VII.25.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
felhatalmazza Köbli Miklós 
polgármestert, hogy kezdje 
meg a tárgyalásokat, Veszp-
rém Megyei Jogú Város és 
környékén, az orvosi ügyele-
ti feladatokat ellátó szolgálta-
tóval.

71/2018. (VII.25.) határo-
zat:
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 feltéte-
lek javítása céljából, 2018. 
év hátralév! részében, a meg-
állapított 1.000.000,- Ft tá-
mogatáson felül, további 
400.000,- Ft pénzeszköz át-
adását biztosítja, a központi 
költségvetésb!l kapott, csa-
lád és gyermekjóléti feladat 
alapú támogatáson felüli, 
szociális támogatás terhére.

72/2018. (VII.25.) határo-
zat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képvisel!-testü-
lete a hajmáskéri Lurkó Óvo-
da biztonságos m"ködése ér-
dekében, 2018. augusztus 01. 
napjától az új óvodavezet! 
kinevezéséig, de legfeljebb 
2018. november 30. napjáig, 
a Lurkó Óvoda köznevelési 
intézmény vezetésével kap-
csolatos feladatainak ellátá-
sára, az intézmény Szervezeti 
és M"ködési Szabályzatában 
meghatározott helyettesítési 
rend alapján, az intézmény-
nél határozatlan közalkalma-
zotti jogviszonnyal rendelke-
z! Tóth Boglárka óvodapeda-
gógust bízza meg.
2.) Az intézményvezet!i pót-
lékok az illetményalap 40%-
ának megfelel! mértékben ál-
lapítja meg.
3.) A Képvisel!-testület fel-
hatalmazza a polgármestert, 
hogy a vezet!i megbízással 
kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg.

73/2018. (VIII.29.)
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta és jóváhagyta, 
a Hajmáskéri Közös Önkor-
mányzati Hivatal és a Család- 
és n!védelem 2018. els! fél-
évi gazdálkodásról szóló be-
számolót.

74/2018. (VIII.29.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
a Hajmáskéri Közös Önkor-
mányzati Hivatal és a Csa-
lád- és n!védelem 2018. évi 
költségvetésének módosítását

75/2018. (VIII.29.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
a lejárt határidej" határoza-
tok végrehajtásáról szóló je-
lentést.

76/2018. (VIII.29.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta, hogy 2018. október 29. 
napján 17:00 órai kezdet-
tel közmeghallgatást tart a 
hajmáskéri M"vel!dési Ház-
ban.

77/2018. (VIII.29.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta Hajmáskér Község Ön-
kormányzata 2018. II. félévi 
üléstervét.

78/2018. (VIII.29.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és jóváhagy-
ta, Hajmáskér Község Ön-
kormányzata 2018. els! fél-
évi gazdálkodásról szóló be-
számolót.

79/2018. (VIII.29.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta és elfogadta az 
el!terjesztésben foglalt bevé-
teli és kiadási el!irányzat mó-
dosítását.

80/2018. (VIII.29.) határo-
zata:
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata, - mint a 11-15361-
1-001-00-03 MEKH kód-
dal rendelkez! 5. sorszá-
mú Hajmáskér ivóvízellátó 
víziközm"-rendszer Ellátá-
sért Felel!se - Képvisel!-tes-
tülete megtárgyalta a víziköz-
m"-rendszer vagyonértéke-
lésére vonatkozó napirendi 
pontot, és az alábbi határoza-
tokat hozza:
1. A víziközm"-szolgáltatás-
ról szóló 2011. évi CCIX. tör-
vény 78.§ (1) bekezdése sze-
rinti kötelezettség teljesítése 
érdekében a Képvisel!-tes-
tület felhatalmazza a Polgár-
mestert, hogy,
- az Önkormányzat ne-
vében adjon megbízást a 
BAKONYKARSZT Zrt. ré-
szére a vagyonértékel! köz-
beszerzési eljárásban történ! 
kiválasztására – a szükséges 
meghatalmazással – és a va-
gyonértékelés lefolytatására.
- az el!terjesztés mellék-
letét képez! Együttm"ködé-
si megállapodást, mely a va-
gyonértékelés költségeinek 
vagyoni érdekeltség arányá-
ban történ! megosztását sza-
bályozza, az Önkormányzat 
nevében írja alá.
2. A vagyonértékelés költ-
ségeinek fedezetét biztosí-
tó 2018-2019. éveket illet! 
víziközm" használati díjak, 
elszámolási kötelezettséggel 
a BAKONYKARSZT Zrt-nél 
maradnak.

81/2018. (VIII.29.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete, mint az 5. sorszámú 
Hajmáskér ivóvízellátó ví-
ziközm"-rendszer, Ellátá-
sért felel!se; a Bakonykarszt 
Víz- és Csatornam" Zrt által 
készített, a Magyar Energeti-
kai és Közm" – szabályozá-
si Hivatalhoz engedélyezés-
re benyújtandó, 2019 – 2033 
Gördül! Fejlesztési Tervet jó-
váhagyta.
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(Folytatás a 4. oldalon.)



82/2018. (VIII.29.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata, - mint a 21-11767-
1-005-00-00 MEKH kód-
dal rendelkez! 56. sorszámú 
Veszprém szennyvízelvezet! 
és -tisztító víziközm"-
rendszer Ellátásért Felel!se 
- Képvisel!-testülete megtár-
gyalta a víziközm"-rendszer 
vagyonértékelésére vonat-
kozó napirendi pontot, és az 
alábbi határozatokat hozza:
1. A víziközm"-szolgáltatás-
ról szóló 2011. évi CCIX. tör-
vény 78.§ (1) bekezdése sze-
rinti kötelezettség teljesítése 
érdekében a Képvisel!-tes-
tület felhatalmazza a Polgár-
mestert, hogy,
- az Önkormányzat ne-
vében adjon megbízást a 
BAKONYKARSZT Zrt. ré-
szére a vagyonértékel! köz-
beszerzési eljárásban történ! 
kiválasztására – a szükséges 
meghatalmazással – és a va-
gyonértékelés lefolytatására.
- az el!terjesztés mellék-
letét képez! Együttm"ködé-
si megállapodást, mely a va-
gyonértékelés költségeinek 
vagyoni érdekeltség arányá-
ban történ! megosztását sza-
bályozza, az Önkormányzat 
nevében írja alá.
2. A vagyonértékelés költ-
ségeinek fedezetét biztosí-
tó 2018-2019. éveket illet! 
víziközm" használati díjak, 
elszámolási kötelezettséggel 
a BAKONYKARSZT Zrt-nél 
maradnak.

83/2018. (VIII.29.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete, mint az 56. sorszámú 
Veszprém szennyvízelvezet! 
és –tisztító vízközm"-rend-
szer, Ellátásért felel!se; a 
Bakonykarszt Víz- és Csa-
tornam" Zrt által készített, a 
Magyar Energetikai és Köz-
m" – szabályozási Hivatal-

hoz engedélyezésre benyúj-
tandó, 2019 – 2033 Gördül! 
Fejlesztési Tervet jóváhagyta.

84/2018. (VIII.29.) határo-
zat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete megtárgyalta és támo-
gatja a 27-es sz. Lepsény-
Veszprém vasútvonalon tör-
tén! személyszállítás újrafel-
vételét a fentiekben megfo-
galmazott szempontok figye-
lembevételével.
2.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete felhatalmazza Köbli 
Miklós polgármestert, hogy a 
határozatot juttassa el a Cuha-
völgyi Bakonyvasút Szövet-
ség részére, - akik a határo-
zatot továbbítják a szakterü-
letért felel!s Miniszternek, a 
MÁV Zrt-nek, - illetve min-
dent tegyen meg a határozat-
ban foglaltak megvalósulása 
érdekében.

85/2018. (VIII.29.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta, hogy az Iskola út – Tábori 
utakhoz, a gyalogosok védel-
mének érdekében sebesség-
korlátozó táblák és eszközök 
kerüljenek kihelyezésre

86/2018. (VIII.29.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta, 
hogy a Lurkó Óvodánál egy 
f! dajka álláshelyet, 2018. 
augusztus 31. napjától meg-
szüntet.

87/2018. (VIII.29.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta, 
hogy az Önkormányzat intéz-
ményi étkeztetés szakfelada-
tán szerepl! létszámot egy f!-
vel megemeli.
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Hajmáskér Község Önkormányzata 
Képvisel! testületének rendeletei:

7/2018. (V.31.) önkormányzati rendelet:
Hajmáskér Község Helyi Építési Szabályzatról szóló 14/2010.
(XII.2.) sz. rendeletének módosításáról

8/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelet:
a 2018. évi költségvetésr!l szóló 3/2018. (III.01.) önkormány-
zati rendelet módosításáról

9/2018. (VIII.30.) önkormányzati rendelet:
a gyermekétkeztetési térítési díjak megállapításáról szóló 
17/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hajmáskér Község Ön-
kormányzata közútjainak 
és intézményeihez (álta-
lános iskola, óvoda, orvo-
si rendel! és laktanya terü-
letén, egyes önkormányzati 
tulajdonú épületek udvarai) 
2018-2019 telére, 2018. no-
vember 1. napjától - 2019. 
március 31. napjáig gépi 
hótolási munka árajánlat 
tételi felhívást ír ki. 

A hótolást 5 cm-es hó ese-
tén kell elkezdeni. 

El!nyt jelent: hajmáskéri 
telephely, a gép Hajmás-
kéren történ! tárolása vagy 
ha a kezel! személyzet 
hajmáskéri lakos. 

1.) Ajánlati kérelem: 
egy összeg" átalánydíjas 
vagy 
2.) Ajánlati kérelem: 
rendelkezésre állási díj + 

óradíj 

Árajánlat benyújtásának 
határideje:
(zárt borítékban): 2018. ok-
tóber 29. (hétf!) 12:00 óra 

A borítékra kérjük ráírni: 
„Hótolási pályázat” 

Postacím: 
Hajmáskér Község 
Önkormányzat 
8192 Hajmáskér, 
Kossuth Lajos utca 31. 

Hajmáskér jeles költ!je 
70 éves

Hajmáskéri Horváth Attila, 
községünk köztiszteletben álló 
polgára októberben ünnepli 70. 
születésnapját. Legújabb, im-
már 5. verseskötete Villanások 
címmel a közelmúltban je-
lent meg. Köszönjük neki az 
értékes és tartalmas új köny-
vet, amelyben valamennyiünk 
gondjait, örömeit, aggodalma-

it, reményeit önti igazságkeres! versekbe. 
  Születésnapján szeretettel és tisztelettel köszöntjük. 

Isten éltesse sokáig!

ÁRAJÁNLAT  KÉRÉS 

(Folytatás a 3. oldalról.)
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
BURSA HUNGARICA 2019

Hajmáskér Község Önkormányza-
ta Képvisel!-testületének 89/2018. 
(IX.26.) határozatával az Embe-
ri Er!források Minisztériumával 
együttm"ködve, az 51/2007. (III. 26.) 
Kormányrendelet alapján kiírja 2019. 
évre a Bursa Hungarica Fels!okta-
tási Önkormányzati Ösztöndíjpá-
lyázatot fels!oktatási hallgatók („A” 
típusú) és fels!oktatási tanulmányo-
kat kezdeni kívánó fiatalok („B” tí-
pusú) számára. 

A részletes pályázati kiírás elérhet! 
a www.hajmasker.hu honlapon.

A pályázati kiírás teljes nyomtatott 
dokumentuma ügyfélfogadási id!-

ben megtekinthet! a Hajmáskéri Kö-
zös Önkormányzati Hivatal hirdet!-
tábláján.

A pályázat beadásához a Bursa 
Hungarica Elektronikus Pályázatke-
zelési és Együttm"ködési Rendsze-
rében (a továbbiakban: EPER-Bursa) 
egyszeri pályázói regisztráció szük-
séges, 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 kinyomtat-
va és aláírva a Hajmáskéri Közös 

Önkormányzati Hivatalnál (8192 
Hajmáskér, Kossuth L. u. 31.) kell 
benyújtaniuk a pályázóknak.

A pályázat csak a pályázati kiírás-
ban meghatározott csatolandó mel-
lékletekkel együtt érvényes. A pályá-
zat rögzítésének és az Önkormányza-
ti Hivatalhoz történ! benyújtásának 
határideje: 2018. november 6. 

A benyújtás határidejének túllépé-
se esetén a pályázat formai hibásnak 
min!sül és az elbírálási folyamatból 
való kizárást vonja maga után. 

Hajmáskér Község 
Önkormányzata

Sajnálattal tájékoztatjuk a Tisztelt 
lakosságot, hogy a településen talál-
ható két szelektív

hulladékgy"jt! sziget többszöri 
kérés ellenére  sem rendeltetés sze-
r"en lett használva.

A konténerekbe és a konténerek 
mellé oda nem ill! hulladék került 
elhelyezésre amit a

szolgáltató nem szállított el. A sza-
bálytalanul kihelyezett hulladékot az 
Önkormányzatnak kellett elszállít-
tatnia melynek költsége éves szinten 
mintegy egy millió forint jelentett.

Az áldatlan állapot megszünteté-
se miatt a Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képvisel! testülete úgy ha-
tározott, hogy a két szelektív hulla-
dékgy"jt! szigetet megszünteti.

Ezzel a döntéssel a településen a 
szelektív hulladékgy"jtés nem sz"-
nik meg csak más

formában fog megvalósulni.
A családi házas ingatlanok ese-

tében a jelenleg is m"köd! házhoz 
men! szelektív gy"jtés lesz elérhe-
t!. A 120 illetve 240 L-es edényeket 
az Önkormányzatnál lehet igényelni 
a hírlap megjelenését követ! 30 na-

pon belül. A határid!t követ!en az 
igényl!nek saját magának kell gon-
doskodnia a szolgáltatónál az edény 
beszerzésével kapcsolatban. Csak 
az igényelhet hulladékgy"jt! edényt 
aki érvényes szolgáltatói szerz!dés-
sel rendelkezik és annak díját fize-
ti. Az edények igénylésének és tar-
talmának elszállításának plusz költ-
sége nincs.

Az edényeket a szolgáltató minden 
hónap negyedik hétf!én üríti.  

A Jókai Mór lakótelepen két he-
lyen lesznek kihelyezve konténerek 
a közös képvisel!kkel egyeztetett 
helyre, melyeket csak a társasházak 
lakói használhatnak. A konténere-
ket a szolgáltató heti rendszeresség-
gel üríti. A konténerek bérleti díját az 
Önkormányzat magára vállalta míg a 
Társasházak vállalják,hogy a tárolók 
környezetét rendben tartják.

A szelektív hulladékgy"jt!k üríté-
se díjtalan.        

                                                                        
Köszönjük a lakosság megértését. 

        Hajmáskér Község 
Önkormányzat

MEGSZ#N$ SZELEKTÍV 
HULLADÉKGY#JT$  SZIGETEK

MEGHÍVÓ
LAKOSSÁGI  KÖZÖSSÉGI

BESZÉLGETÉSRE

2018. OKTÓBER 10-ÉN 
18 ÓRÁRA

MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELY

A HAJMÁSKÉRI CSELEKV# KÖZÖSSÉ-
GEK PROJEKT KERETÉBEN

lakossági közösségi beszélgetést tar-
tunk, melynek témája a helyi közössé-
gi felmérés elvégzése.

El!tte megtekintjük a Szegvár cím" 
dokumentumfilmet a - 2003-2004-ben 
- ott lezajlott közösségfejlesztési fo-
lyamatról.

Várunk minden érdekl!d!t, aki öt-
letekkel, aktív közrem"ködéssel vagy 
csak érdekl!déssel fordul a helyi kul-
turális élet és közösségfejlesztés felé.

Dancsó Valéria 
szakmai vezet!
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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

$szi ÍZ-faktor - a Közös Jöv!nkért 
Alapítvány pályázati felhívása

A Tehetségek napja - mini projekt keretében, pályázat 
útján keressük a község legjobb konyhatündéreit. Pá-
lyázhat korra és nemre való tekintet nélkül bárki. (Kate-
góriák: 18 év alatt / 18 év felett, férfi /n!i). 

Nevezési díj nincs!
A nevezés feltételei: 
el!zetes jelentkezés 2018. október 30-ig.
Jelentkezési lap a Községi könyvtárban és a Muzeális 

kiállítóhelyen átvehet!, nyitvatartási id!ben, ill. letölthe-
t! a község honlapjáról.

A zsürizésre a Tehetségek napja - mini projekt kereté-
ben, szakért! zs"ri bevonásával kerül

sor. Nevezni 1 tepsi bármilyen (sajtos, töpörtyüs, 
krumplis, reform, hagymás, magos, stb.)

pogácsával lehet a versenyre. November 10-én, szom-
baton 13 - 14 óra között kell a zs"rizésre szánt sütemé-
nyeket a M"vel!dési házban leadni.

A ‚Község Konyhatündére’ megtisztel! cím elnyerése 
mellett értékes jutalomban részesülnek

a zs"ri által legjobbnak ítélt pogacsák készít!i.
További információ: 
Miklós Judit, Kuratórium Elnöke  06-20 -938-0343

Köszönet
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik személ-

vi jövedelemadójuk 1 %-t felajánlották a Közös Jöv!nkért Ala-
pítványnak. A NAV 36.875.-Ft-ot utalt eddig át, az alapítvány 
bankszámlájára.

Továbbá köszönjük Szászné Erzsinek, hogy a karácso-
nyi játszóházakhoz biztosította a csuhéj utánpótlást, s Vörös 
Józsefnének, hogy sok-sok barátságkarköt! készülhet az ado-
mány hímz!fonalakból. Nagy Szilárd és Cser Mónika, Terjáki 
Péter és Tósoki Szabina tárgyi támogatása is hozzájárul egy-
egy mini projekt elindításához a ‚segítség a segít!knek’ gon-
dolat nyomán.

Köszönet Némethné Takács Cecíliának, a VKK intézmény-
vezet! helyettesének a szakmai munka támogatásáért. Köszö-
net a pedagógus kollégáknak: Egyed Orsolyának, Nagy Judit-
nak, Weltlerné Rácz Zsuzsának, akik önkéntes munkával járul-
tak hozzá az év folyamán programjaink eredményes megvaló-
sításához.

Miklós Judit  elnök

TEHETSÉGEK  NAPJA
- mini projekt -

2018. november 10.
Helyszín: 

M"vel!dési ház
HAJMÁSKÉR

PROGRAM

15.00 Ünnepélyes megnyitó
15.15 Tehetségkutató 
 m"helyek
 • Alkotóm"hely
 • Tánc és zene m"hely
 • Ördöngös játékok

17.00 Van képünk hozzá!
 kiállítás megnyitása
 Falusi Íz-faktor
 eredményhirdetése
 
 TÁMOGATÓK
 SEGÍT$K

 köszöntése:
 Közrem"ködnek a  
 Snétberger Tehetségköz-
 pont növendékei 
 AZ AKT LEGFIATA-
 LABB TAGJAI

17.30 Fláre beás 
     koncert

Szeretettel vár minden 
érdekl!d!t

a   p r o j e k t g a z d a
Közös Jöv!nkért 

Alapítvány

A programot támogatja;
Emberi Er!források 

Minisztériuma

A programváltoztatás jogát 
fenntartjuk.


