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Szeretettel meghívjuk az erre rászorulókat december 6-án, csütör-

tök 14.00 órakor Hajmáskér Közösségi házánál – Hajmáskér község pol-
gár!rei szeretnének élelmiszert osztani a rászorultaknak kb. 100 adagot.
Az 1 adag: tepert!, 2 db zsemle és gyümölcs, forró teával is szeretnénk a rászo-
rulókon ezzel is segíteni.

Szeretettel várunk mindenkit.
Kun László,  Horváth Attila 

és csapata

A  LAKOSSÁG  FIGYELMÉBE

VÁLTOZÁS  AZ ORVOSI  
ÜGYELET   

ELLÁTÁSÁBAN
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot,hogy  2019. január 01.t!l változik az or-

vosi ügyelet ellátása.
A Várpalotai Kistérségben az orvisi ügyelet ellátását biztosító szolgáltató 2018. 

december 31-ével felmondta a szolgáltatói szerz!dést. Ezt követ!en döntött úgy 
Hajmáskér Község Önkormányzat Képvisel! testülete, hogy csatlakozik a Veszpré-
mi Kistérség területén orvosi ügyeletet ellátó szolgáltató rendszerhez.

 
          Az új   KÖZPONTI  ÜGYELET CÍME: 
                  8200 Veszprém, Kórház u. 1.
                 (a kórház sürg!sségi osztálya mellett m"ködik)

Feln!tt sürg!sségi ellátás ügyeleti rendje:
             Rendelési id!:  hétf!t!l – péntekig 16.00-8.00 óráig
             hétvégén és ünnepnapokon: 8.00-8.00 óráig (24 órás folyamatos)
             Telefon : (70)370-3104

Házi Gyermekorvosi sürg!sségi ellátás ügyeleti rendje:
             Rendelési id! : hétf!t!l – péntekig 16.00-8.00 óráig
             hétvégén és ünnepnapokon: 8.00-8.00 óráig (24 órás folyamatos)
             Telefon :(70) 370-3104
                                                                         Hajmáskér Község Önkormányzat
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Tisztelt adózók!

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy az elektronikus ügy-
intézésr!l és a bizalmi 
szolgáltatások általános 
szabályairól szóló 2015. 
évi CCXXII. (a további-
akban: Eüsztv.) 9. §-ának 
értelmében 2018. janu-
ár 1-jét!l az elektronikus 
ügyintézés igénybevéte-
le kötelez! az ügyfélként 
eljáró gazdálkodó szer-
vezeteknek és az ügyfe-
lek jogi képvisel!inek. 

Az elektronikus ügyin-
tézés részletszabályait a 
451/2016. (XII.19.) szá-
mú kormányrendelet tar-
talmazza.

Az Eüsztv. 1. § 23. pont-
ja szerinti gazdálkodó 
szervezetnek min!sü-
l! adózó (ide tartozik az 
egyéni vállalkozó is) az 
Eüsztv-ben meghatározott 
módon, azaz elektronikus 
úton köteles kapcsolatot 
tartani az önkormányza-
ti adóhatósággal [Eüszttv. 
9. § (1) bek. a) pont aa) 
alpont]. Kizárólag az a 
magánszemély min!sül 
egyéni vállalkozónak, aki 
az Egyéni Vállalkozók 
Nyilvántartásában (a to-
vábbiakban: EVNY-ben) 
is ekként szerepel.

Az Eüsztv. szerinti elekt-
ronikus ügyintézésre köte-
lezett gazdálkodó szerve-
zet elektronikus ügyinté-
zését a cégkapuja vagy az 
EVNY-ben szerepl! egyé-
ni vállalkozó KÜNY tár-
helye (régi elnevezéssel 
ügyfélkapu tárhelye) út-
ján tart kapcsolatot az 
önkormányzati adóható-
sággal.

Ezek alapján a 2018. 
adóévt!l kezdve adó-
zási dokumentumaikat 
(egyenlegértesít!k, hatá-
rozatok) már csak elekt-
ronikus úton kézbesít-
jük a gazdálkodó szer-
vezeteknek, valamint az 
önkormányzati adóható-
sághoz elektronikus úton 
kötelesek benyújtani 
– többek között – önadó-
zásos adónemben a beje-
lentkezést, változás-be-
jelentést és adóbevallást, 
kivetéses adónemben az 
adatbejelentést, mindkét 
adózási mód esetén a jog-
orvoslati, adómérséklési, 
zetési könnyítés iránti 
és adóigazolás kiállításá-
ra irányuló kérelmet. 

Az adózó részér!l az 
elektronikus kapcsolattar-
tás igénybevétele megtör-
ténhet az önkormányzati 
adóhatóság által fenntar-

tott "rlapbenyújtás-tá-
mogatási szolgáltatáson 
(ÁNYK nyomtatvány, 
H A I R - n y o m t a t v á n y 
vagy ASP szakrendszer 
elektronikus ügyinté-
zési felülete) keresztül, 
vagy amennyiben az ön-
kormányzati adóhatóság 
"rlapbenyújtás-támoga-
tási szolgáltatást nem tart 
fenn, akkor az ún. e-papír 
rendszer segítségével.

Kérjük Önöket, hogy 
a kötelez! elektronikus 
ügyintézés igénybevétel-
éhez szükséges ügyfél-
kapu/cégkapu regisztrá-
cióról minél el!bb gon-
doskodjanak, valamint 
kérjük, hogy az elektro-
nikusan érkez! doku-
mentumaikat rendszere-
sen ellen!rizzék, és id!-
ben gondoskodjanak a 
dokumentumok megfe-
lel! átvételér!l. Ez utób-
bi azért is nagyon fontos, 
mert több érintett adó-

zó esetében is el!fordult, 
hogy az ügyfélkapun/cég-
kapun keresztül általunk 
küldött dokumentumokat 
nem vették át, így az kéz-
besítetlen maradt! 

Tájékoztatjuk továbbá 
önöket, hogy az Eüsztv. 
14. § (8) bekezdése alap-
ján „ha az önkormány-
zati adóhatóság észle-
li, hogy az Eüsztv. sze-
rinti gazdálkodó szer-
vezet cégkapuval, vagy 
– az EVNY-ben szerepl! 
egyéni vállalkozó esetén 
– KÜNY tárhellyel nem 
rendelkezik, akkor ezt a 
tényt köteles a cégbíró-
ság, illetve az egyéni vál-
lalkozók nyilvántartását 
vezet! hatóságnak beje-
lenteni.

Köszönjük együttm"kö-
désüket!

Hajmáskér, 2018. októ-
ber 10.

    
Kovács János György

           jegyz! s.k.

Tájékoztató az elektronikus ügyintézés kötelez! 
igénybevételér!l

e-ügyintézés
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Tehetségek napja
A miniprojekt alkalmá-

val gazdag program várta az 
érdekl!d!ket a m"vel!dé-
si házban, amely az Emberi 
Er!forrás Támogatáskezel! 
pályázati támogatásával va-
lósult meg. Színekkel, élet-
tel telt meg az el!tér. A ven-
dégeket a Laczkó Dezs! 
Múzeumból kölcsön kapott 
autentikus cigány viselet fo-
gadta. Somody Bea textil-
m"vész, Romani Design pá-
lyázaton díjazott ruhája egy 
lehetséges változatot vil-
lantott fel a gazdag, de íz-
léses újfelfogásban készült 
viseletb!l. A látvány gaz-
dagságát fokozta a Miklós 
Judit tanárn! tehetséggon-
dozó munkáját bemutató vá-
logatás, a tanítványok alko-
tásaiból. Üvegképek több 
négyzetméteren, színes 
mandalák, izgalmas színjá-
tékok. A nagyterem fényfes-
téssel alakult át erre az alka-
lomra.

 Vastag Richárd, a népm"-
vészet ifjú mestere várta ze-
nével, játékkal a gyerekeket. 
Közben m"hellyé alakult 
az el!tér. Vörös Jóska bá-
csi beüzemelte a kötélver! 
kézi készülékét, és készül-
tek is a barátság karköt!k. 
Bea néni sok színes, külön-
leges anyaggal, t"vel, cérná-
val várta a kézm"ves asztal-

nál az érdekl!d!ket.

Egy egész délután látha-
tó volt, a Van képünk hoz-
zá! - címmel rendezett kiál-
lítás.  Molnár Csaba feke-
te-fehér fotói bizonyították, 
hogy van tehetséges em-
ber a faluban ezen a terüle-
ten is. Az alapítványi alkotó-
körrel már több közös tárla-
ton vett részt, mint fotós, de 
most sikerült alkalmat bizto-
sítani az önálló bemutatko-
zására is.

 Az alapítványi archívum-
ból – Vörös József fotói-
ból - erre az alkalomra a fa-
lakra kerültek az Amat!r 
Komédiás Társulat legem-
lékezetesebb pillanatait fel-
idéz! fotók. Jó volt együtt. 
Jó volt visszagondolni a pró-
bákra, el!adásokra, no és az 
elismerésekre. Adács hangu-
latára, a Mikulás járat által 
meglátogatott gyerekekre, a 
szívmelenget! pillanatokra. 
Valaki merész még az újjáé-
lesztés gondolatát is megfo-
galmazta!

Falusi Íz-faktor verse-
nyünk minden igyekezetünk 
ellenére sem mozgatta meg 
a falu lakóinak nagy töme-
gét. A Nemzeti M"vel!dési 
Intézet tárgyjutalmakat biz-
tosított a díjazottaknak. 

Wittmann Ern!né Jutka, a 
szakmai zs"ri részér!l kü-
lön dicséretben részesítette 
a 18 év alatti kategóriában 
kiemelt Kocsis Melisszát és 
Rehák Boglárkát. Úgy csi-
nálta, mint a TV-ben a celeb 
séfek! Pron, emberin, meg-
er!sítve és támogatva az ifjú 
szakács tehetségeket. 

Az ünnepi köszönt!jében 
Mihalcsik Márta, az NMI 
Veszprémi irodájának ve-
zet! helyettese kiemelte a 
Közös Jöv!nkért Alapítvány 
értékteremt!, tehetséggon-
dozó munkáját, amelyet már 
1997 óta végez a községben. 
Jól estek az elismer! szavai. 

A konyhatündérek dí-
jazását Némethné Takács 
Cecília, a VKK Men! 
Menzák pályázati mene-
dzsere egy meghívással is 
kiegészítette. Januárban 
Látványkonyhai f!zésre in-
vitálja a legjobbakat, s a m"-
helyvezet!k által javasolt 
’tehetség gyanús’ gyereke-
ket. 

Miklós Judit a kuratórium 
elnökeként mondott köszö-
netet az alapítványt támo-
gatóknak az anyagi vagy er-
kölcsi támogatást. A segít!k, 
önkéntesek az alapítvány ál-
tal kiadott novelláskötetet 
kapták ajándékba. 

A Fláre Beás együttes fel-
szabadult játéka, a zene rit-
musa táncra perdítette a né-

z!közönség több tagját. 
Csermák Borcsa önfeledt 
záró tánca komoly m"vész-
lm alapját teremtette meg 
– az én fejemben már meg-
született.

Megtisztelte a rendez-
vényt jelenlétével Ovádi 
Péter országgy"lési képvi-
sel!, aki a program f!védnö-
keként anyagi támogatást is 
nyújtott a rendezvény szín-
vonalas lebonyolításához. 

A program megvalósulá-
sát támogatta:

Nemzeti Er!forrás 
Támogatáskezel!

Nemzeti M"vel!dési 
Intézet 

Laczkó Dezs! Múzeum

Bakony - Balaton Régió 
Ifjúságáért Alapítvány

Mester Áruház

Partner 6 Bt.

Önkéntes segít!k:

Barati Piroska

Dombi János

Korbacsics Edit

Molnár Csaba

Novák Orsolya

Vogel Judit

Vörös József



December 2 – 23.
2-án   16.00 
 I. Adventi gyertyagyújtás-Betlehem állítás
 Muzeális Kiállítóhely

5-én     9.30 
 Mézengúzok koncert gyerekeknek M"vHáz.
9-én  9.00-13.00 
 Karácsonyi díszek készítése
 - feln!tteknek és gyerekeknek - Közösségi Ház
     Muzeális Kiáll.
  14.00 Mézeskalács kiállítás megnyitó
  14.30-tól Ajándékvásárlási lehet!ség
  16.00  II. Adventi gyertyagyújtás

16-án  15.00-tól Karácsonyfa díszítés hozott 
     díszekkel
  16.00 III. Adventi gyertyagyújtás

18-án  17.00 Karácsonyi ünnepség – M"vHáz

23-án  16.00   IV. Adventi gyertyagyújtás
Múzeális Kiállítóhely

4

Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet kíván 
a Hajmáskéri Önkormányzat

Köszönetnyilvánítás
Dr.M.Tóth Antal egyetemi tanárnak köszönöm a Hajmáskéri 

Hírlap októberi számában írt hatásos és eredményes születés-
napi cikkét és egyben köszönöm a könyveimhez írt ajánlá-
sokat.

  Tisztelettel:
Hajmáskéri Horváth Attila 

költ!

Szeretettel várunk Mindenkit
AZ  ADVENTI  PROGRAMOKRA!

RÉSZLETES  PROGRAMOK  A  PLAKÁTOKON  ÉS  A 
FACEBOOKON



Hajmáskér Község Önkormányzata 
Képvisel!-testületének határozatai:

88/2018. (IX.26.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta és el!zete-
sen hozzájárul ahhoz, hogy a 
Hajmáskér 616/156 hrsz. in-
gatlant, kiképzési célokra bér-
be adja a Training Base Kft. 
részére
2.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képvisel!-testüle-
te, pontos információk birto-
kában a bérbeadás feltételei-
r!l kés!bbi Képvisel!-testüle-
ti ülésen dönt.

89/2018. (IX.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzat Képvisel!-testüle-
te kifejezi a Bursa Hungarica 
Fels!oktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjrendszer 2019. évi 
fordulójához való csatlakozási 
szándékát.
A csatlakozás érdekében fel-
hatalmazza Köbli Miklós pol-
gármestert a Bursa Hungarica 
Fels!oktatási Önkormányza-
ti Ösztöndíjrendszer 2019. évi 
fordulójára való csatlakozá-
si nyilatkozat aláírására és az 
Emberi Er!forrás Támogatás-
kezel! részére való megküldé-
sére. 
A Képvisel!-testület felkéri a 
Polgármestert, hogy gondos-
kodjon a pályázat határid!ben 
való kiírásáról.

90/2018. (IX.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te 2018. november 01. napjá-
tól, 2019. március 31. napjá-
ig, Hajmáskér Község Önkor-
mányzata közútjainak és intéz-
ményeihez gépi hótolási mun-
ka ajánlattételi felhívást ír ki.
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
az ajánlattételi felhívást köz-
zéteszi a Hajmáskéri Hírlap-
ban, a veszprémi Naplóban 
és a www.hajmasker.hu hon-
lapon.
91/2018. (IX.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel!-tes-
tülete megtárgyalta a „A kö-
telez! felvételt biztosító isko-
lák 2019/2020. tanévre vonat-

kozó felvételi körzetének vé-
leményezése” tárgyú napiren-
di pontot

92/2018. (IX.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel!-tes-
tülete megtárgyalta és elfo-
gadta, az MVM NET Táv-
közlési Szolgáltató Zrt. meg-
bízásából készült, „GINOP 
3.4.5-VEKOP-16 projekt ke-
retében optikai hálózat terve-
zése Hajmáskér területén” tár-
gyú, T255/18-1 tervszámú ki-
viteli tervet, azzal a feltétel-
lel, hogy a Hajmáskér Kossuth 
Lajos utcát érint! járda sza-
kasz teljes felülete kerüljön le-
aszfaltozásra.

93/2018. (IX.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta és támogat-
ja, hogy Várpalota Kistérség 
Többcélú Tárulása közbeszer-
zési eljárást írjon ki a közpon-
ti háziorvosi ügyelet ellátása 
céljából.
Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel!-testü-
lete a végleges döntését, a la-
kosság arányos hozzájárulás 
ismeretében hozza meg.

94/2018. (IX.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel!-tes-
tülete a „Szelektív gy"jt!szi-
getek ügye” tárgyú napiren-
di pontot megtárgyalta és az 
alábbi határozatát hozza:
1.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel!-tes-
tülete a településen kialakított 
szelektív hulladékgy"jt! szi-
geteket megszünteti, mivel a 
lakosság többszöri felszólítás 
ellenére sem rendeltetésszer"-
en használja azokat.
2.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel!-testü-
lete a családi házas ingatlanok 
részére, 120 illetve 240 literes 
szelektív gy"jt!edény igénylé-
sében közrem"ködik.
3.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel!-testü-
lete a Jókai Mór lakótelepen 
kett! darab szelektív hulladék-

gy"jt! szigetet alakít ki, ami-
nek a fenntartását és üzemelte-
tését a Társasházak vállalják. 
A szelektív hulladékgy"jt! 
szigetek bérleti díját az önkor-
mányzat, a kommunális adó 
terhére felvállalja

95/2018. (IX.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel!-tes-
tülete megtárgyalta és elfo-
gadta, hogy az október 23. –i 
megemlékezés 2018. október 
23. napján kerüljön megren-
dezésre.

96/2018. (IX.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközök-
r!l, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézmé-
nyekr!l szóló 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet 32. § (6) 
bekezdésének c) pontja alap-
ján a település 609 hrsz. in-
gatlanját érint! fejlesztés kap-
csán - melyen a község szem-
pontjából kiemelten fontos be-
ruházás történik munkahelye-
ket és jelent!s önkormányzati 
bevételt teremtve - Hajmáskér 
Község Önkormányzata Helyi 
Építési Szabályzatáról szóló 
14/2010.(XII.2.) önkormány-
zati rendelet 11. § (1) bekez-
dését az alábbiak szerint mó-
dosítja:
1.) A módosítás a 609 hrsz-re 
új Gksz (Gksz-3) övezet létre-
hozásával történjen 15 m-es 
építménymagasság és 45 % 
beépíthet!ség biztosításával.
2.) A módosítási eljárás az 
u.n. tárgyalásos eljárás szerint 
történjen.
3.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete a rendezési terv mó-
dosításának elkészítésével a 
PLANTEUS Kft-t bízza meg.
4.) A tervezési költséget a ké-
relmez! közvetlenül zeti 
meg a tervez!nek.
5.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te felhatalmazza a polgármes-

tert a tervezési szerz!dés alá-
írására.

97/2018. (IX.26.) határozata:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képvisel!-testü-
lete – a nemzeti köznevelésr!l 
szóló, 2011. évi CXC. törvény 
98. § (18) bekezdés értelmé-
ben – 2018. december 01. nap-
jától a hajmáskéri Lurkó Óvo-
da vezetésével kapcsolatos 
feladatok ellátására, az intéz-
ménynél határozatlan közal-
kalmazotti jogviszonnyal ren-
delkez! Tóth Boglárka óvoda-
pedagógust bízza meg.
Az intézményvezet!i megbí-
zás határozott id!re, 2019. au-
gusztus 31. napjáig szól.
2.) Az intézményveze-
t!i pótlékot az illetményalap 
40%-ának megfelel! mérték-
ben állapítja meg.
3.) A Képvisel!-testület felha-
talmazza Köbli Miklós polgár-
mestert, hogy a vezet!i meg-
bízással kapcsolatos intézke-
déseket tegye meg.

98/2018. (X.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta a lejárt határidej" határoza-
tok végrehajtásáról szóló je-
lentést.

99/2018. (X.29.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-testü-
lete a község közútjainak hó 
eltakarítási munkálataira Vaj-
da Géza, 8193 Sóly, Kossuth 
u. 3/1. sz. alatti lakossal köt 
megállapodást a 2018. novem-
ber 01. napjától 2019. március 
31. napjáig terjed! id!szakra,; 
melynek összege 1.300.000. 
Ft + Áfa, azaz Egymillió há-
romszázezer forint + Áfa. 
A hó eltakarítás összege 
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata költségvetésének 
közutak, hidak stb. szakfel-
adatára kerül elszámolásra.
2.) A Képvisel!-testület felha-
talmazza Köbli Miklós polgár-
mestert a szerz!dés aláírására.

5

(Folytatás a 6. oldalon.)



6

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

100/2018. (X.29.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta, 
hogy a 018/1 hrsz. ingatlannak 
a Határ út nevet adja.
2.) A Képvisel!-testület felké-
ri a polgármestert az utcanév 
ingatlan-nyilvántartásba törté-
n! bejegyzésével, valamint az 
érdekeltek értesítésével kap-
csolatos intézkedések megté-
telére.

101/2018. (X.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te a településfejlesztési kon-
cepcióról, az integrált telepü-
lésfejlesztési stratégiáról és a 
településrendezési eszközök-
r!l, valamint egyes település-
rendezési sajátos jogintézmé-
nyekr!l szóló 314/2012. (XI. 
8.) Korm. rendelet alapján mó-
dosítja hatályos településren-
dezési eszközeit.
1.) A módosítás során az 
Arany János, Pet! Sándor, 
Tábori utak valamint a 491/35 
hrsz-ek által közrezárt tömb-
ben lév! az Lf-2 és Lf-2* öve-
zetek határát módosítja, lehe-
t!ség esetén eltörli annak ér-
dekében, hogy a tömbben lév! 
ingatlanok kedvez!bb telek-
állapotot tudjanak létrehoz-
ni telekalakításokkal. Ezért az 
Lf-2* övezet lehet!ség esetén 
megsz"nik. 
2.) A módosítási eljárás lehe-
t!ség szerint az u.n. f!építészi 
eljárás szerint történjen, mivel 
a fenti Kormány rendelet 32.§ 
(6a) bekezdés cb) pontja ki-
mondja, hogy az övezet, építé-
si övezet határnak a módosítá-
sa amely a településszerkeze-
ti terv módosítását nem teszi 
szükségessé f!építészi eljárás-
sal folytatható le..
3.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
a rendezési terv módosításá-
nak elkészítésével Németh Fe-
renc okl. építészmérnököt bíz-
za meg 150.000.-Ft áron. 
4.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 

felhatalmazza a polgármestert 
a tervezési szerz!dés aláírásá-
ra és a településrendezési esz-
köz módosíttatására.

102/2018. (X.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormány-
zata Képvisel!-testülete meg-
tárgyalta a „Veszprémi Kistér-
ség Többcélú Társulása Tár-
sulási megállapodása módosí-
tása” cím" el!terjesztést és az 
alábbi döntést hozta:
1. Hajmáskér Község 
Önkormányzata Képvisel!-tes-
tülete a Veszprémi Kistérség 
Többcélú Társulása Társulá-
si Megállapodásának módosí-
tását a határozat 1. melléklete 
szerinti tartalommal jóváhagy-
ja. 
2. A Képvisel!-testület felké-
ri a jegyz!t, hogy a határozat 
kivonatát küldje meg a VKTT 
Társulási Tanács elnökének.

103/2018. (X.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta „A Veszpré-
mi Kistérség Többcélú Társu-
lása Egyesített Szociális Intéz-
ménye alapító okiratának mó-
dosításához történ! hozzájáru-
lás” cím" el!terjesztést, és az 
alábbi döntést hozza: 
1. Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta a Veszprémi 
Kistérség Többcélú Társulása 
Egyesített Szociális Intézmé-
nye alapító okiratának módo-
sításához a határozat 1. mel-
léklete szerinti tartalommal 
hozzájárul.
2. A Képvisel!-testület felké-
ri a jegyz!t, hogy a határozat 
kivonatát küldje meg a Társu-
lási Tanácselnökének.

104/2018. (X.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormány-
zata Képvisel!-testülete meg-
tárgyalta és elfogadta a közös-
ségi könyvtár a M"vel!dési 
Házból a Közérdek" Muzeális 
Kiállítóhely földszinti részére 
kerüljön áthelyezésre.

105/2018. (X.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-

te az 96/2018. (IX.26.) szá-
mú kt. Önkormányzati hatá-
rozattal elindult településren-
dezési eszközök HÉSZ el!írás 
pontosítása érdekében történ! 
módosításának dokumentáció-
ját elfogadja és azt a 314/2012 
(XI.8.) sz. Korm. rendelet 
42/A.§.(2) szakasza alapján 
végs! szakmai véleményezés-
re történ! megküldésre alkal-
masnak tartja. 
1.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te egyúttal nyilatkozza, hogy 
nem tartja szükségesnek a 
módosított településrendezé-
si eszköz 2/2005.(I.11.) Kor-
mányrendelet szerinti környe-
zeti vizsgálatát. 
2.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
felkéri a polgármestert, hogy a 
döntés nyilvánosságra hozata-
láról gondoskodjon.
106/2018. (X.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormány-
zata Képvisel!-testülete meg-
tárgyalta és tudomásul vette a 
7314 Veszprém – Öskü – Vár-
palota autóbuszjárat menet-
rendjének módosítását.

107/2018. (X.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta „Központi házi-
orvosi ügyelet” ellátására vo-
natkozó napirendi pontot és az 
alábbi határozatot hozta:
!"#$Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te az egészségügyi alapellá-
tás, mint helyben biztosítan-
dó közfeladat körében a köz-
ponti háziorvosi ügyeleti fel-
adat ellátását 2018. december 
31. napjától nem a Várpalota 
Kistérség Többcélú Társulása 
által kívánja ellátni. 
%"#$A Képvisel!-testület 2019. 
január 01. napjától a feladatel-
látást Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával való 
együttm"ködés keretében kí-
vánja megvalósítani.
A Képvisel!-testület felkéri 
Köbli Miklós polgármestert, 
hogy a Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzatához 
való csatlakozással kapcsola-
tos intézkedéseket tegye meg

108/2018. (X.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta „Központi há-
ziorvosi ügyelet feladat átadá-
si-átvállalási szerz!dés meg-
kötésére” vonatkozó napiren-
di pontot és az alábbi határo-
zatot hozta:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata, 2019. janu-
ár 01. napjától, 2019. ápri-
lis 30. napjáig vagy az ered-
ményes közbeszerzési eljárás 
lezártáig, feladat átadási-átvál-
lalási szerz!dést köt az Orszá-
gos Orvosi Ügyelet Nonprot 
Kft. -vel (székhely: 4031 Deb-
recen, István út 6.; adószám: 
20612469-2-09; továbbiak-
ban: Szolgáltató) a központi 
háziorvosi ügyeleti feladatok 
ellátásra, valamint csatlakozni 
kíván a Szolgáltató Veszprém 
központi orvosi ügyeleti telep-
helyéhez
2.) A Képvisel!-testület felha-
talmazza Köbli Miklós polgár-
mester a feladat átadási-átvál-
lalási szerz!dés megkötésére

109/2018. (X.29.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta és elfogad-
ta, hogy a központi házior-
vosi ügyeleti feladat ellátás-
ra kapott feladatat alapú nan-
szírozást, az Országos Orvo-
si Ügyelet Nonprot Kft. hív-
ja le.
2.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta, 
hogy a feladat ellátására ka-
pott feladat alapú támogatá-
son felüli lakosságszám-ará-
nyos hozzájárulást az Önkor-
mányzat az Országos Orvosi 
Ügyelet Nonprot Kft. részé-
re megzeti.
3.) 
110/2018. (X.29.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta és nem támogat-
ja Miklós Judit képvisel! által 
el!terjesztett, Közös Jöv!n-
kért Alapítvány, Tehetségek 
napja program megvalósításá-
val kapcsolatos 50.000,- Ft -os 
támogatási kérelmét.

(Folytatás a 5. oldalról.)


