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Köszönet a segítségért!

TARTALOM
Köszönet a segítségért
1. o.
Helyi önkormányzati
választások
október 13.
2. o.
Képviselő testület határozatai és rendeletei
3-4. o.
Közbiztonság-parkolás
4. o.
Tájékoztató a településen áthaladó kamionforgalomról
4. o.
Tájékoztató
5. o.
Meghívók
5. o.
Tájékoztató a tornaterem építésről
6. o.
MÁV menetrtend
változás
6. o.
Ingatlan adás-vétellel
kapcsolatos bejelentési
kötelezettség
6. o.

A fenntartó segítségével
kívül s belül megszépülhetett óvodánk.
Az új asztalok és kisszékek után az öltözőszekrényeket és csoportszobai bútorokat is örömmel vehettük birtokunkba. Hogy ezek
a modern és gyermekeink
számára kényelmes bútorok
méltó környezetbe kerüljenek, az éves tisztasági festést követően néhány elszánt
és segítőkész szülő idejét és
fáradtságos munkát nem kímélve a fenntartó által biztosított laminált parkettákat

három csoportszobában lerakta. A gyermeküket idejárató
apukákon kívül
köszönetet mondunk még egyéb
szakembereknek
is!
Eme
áldozatos
munkának köszönhetően nyár végén
a 2019/2020-as
nevelési évet gyermekeink
méltó és kényelmes óvodában kezdhetik, melyben lát-

hatóan nyugodtabb és boldogabb gyermekkort tudunk
biztosítani.
Ezúton szeretném mégegyszer megköszönni támogatását és munkáját:
Fenntartó
Települési karbantartók
Közfoglalkoztatottak:
Bencsik Tamás
Földesi Lajos
Kovács Krisztián
Környei Ferenc
Pesti Gábor
Schmidtauer Gábor
Szabó Tamás
Tóth Boglárka
intézményvezető

HELYI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK
2019. OKTÓBER 13.
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Hajmáskér Község Önkormányzata
Képviselő-testületének határozatai és rendeletei
61/2019. (VI.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
Lurkó Óvoda beszámolóját a
2018/2019. nevelési évről.
62/2019. (VI.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a
védőnői beszámolót a településeken végzett 2018/19. évi
tevékenységről.
63/2019. (VI.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Önkormányzat 2018. évi
gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról
szóló beszámolót megtárgyalta és elfogadja.
A Képviselő-testület felkéri a
jegyzőt, hogy az értékelést a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály
Szociális és Gyámügyi Osztálya részére küldje meg.
64/2019. (VI.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
65/2019. (VI.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta a „Helyi Esélyegyenlőségi Program 20182023” tárgyú napirendi pontot
és az alábbi határozatot hozza:
1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018 – 2023 évekre
szóló Helyi Esélyegyenlőségi
Programját a melléklet szerinti tartalommal elfogadja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a
Helyi Esélyegyenlőségi Prog-

ram, illetve annak közzététele
kapcsán szükséges intézkedések megtételére.
66/2019. (VI.26.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Rendőrségről szóló 1994.
évi XXXIV. törvény 8. § (2)
bekezdésében meghatározott
jogkörében eljárva, a Veszprémi Rendőrkapitányság kapitányságvezetőjének Rausz
István r. ezredes kinevezését
támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármester, hogy az 1.
pontban foglaltakat a Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság részére küldje meg.
67/2019. (VI.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a „Hajmáskér
018/1 és 021 hrsz. ingatlanok
belterületbe vonásáról szóló
napirendi pontot és az alábbi
határozatot hozta:
1.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat
tulajdonában
lévő Hajmáskér 018/1 hrsz.-ú
2797 m2 nagyságú, „kivett
út” megnevezésű ingatlan
belterületbe vonásra kerüljön.
2.) A Képviselő-testület hozzájárul ahhoz, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő
Hajmáskér 021 hrsz.-ú 2572
m2 nagyságú, „kivett közút”
megnevezésű ingatlan belterületbe vonásra kerüljön.
3.) A Képviselő-testület a
Hajmáskér 018/1, valamint a
Hajmáskér 021 hrsz.-ú ingatlanokat kiemelt fejlesztésű területekké nyilvánítja pályázati támogatású útépítési beruházás céljából.
4.) A Képviselő-testület megbízza a polgármestert az eljárás lefolytatásával.
68/2019. (VI.26.) határozat:

1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta,
hogy a Hajmáskér 1/4; 1/20;
1/32 hrsz. ingatlanok ingyenes önkormányzati tulajdonba adását a továbbiakban is
fenntartja.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert az
ingatlanok visszaigénylésével
kapcsolatos jognyilatkozatok
megtételére.
69/2019. (VI.26.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és felhatalmazza Köbli Miklós polgármestert, hogy a Hajmáskér, Zrínyi
utca térvilágítás kiépítésére,
2019. július 15. napjáig beérkezett árajánlatokat felbontsa.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a beérkező ajánlatok közül a legkedvezőbb ajánlattevővel kössön kivitelezési
szerződést a Hajmáskér, Zrínyi utca térvilágítás kiépítésére.
70/2019. (VI.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta a "Hajmáskér
Község Önkormányzatának
tulajdonában lévő közterületek kaszálása" című előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:
1.) Hajmáskér közterületek
kaszálására három ajánlat érkezett:
- Troják-Power Technika Kft.
(8423 Szápár, Rákóczi utca
23.)
6,- Ft+Áfa/
m2
- Arbo-Vill Kft. (8193 Sóly,
Zrínyi Miklós utca 7. )
10,- Ft+Áfa/m2
- Balai Károly egyéni vállalkozó (8193 Sóly, Zrínyi Miklós utca 7. )
12.70,- Ft/
m2 alanyi mentes

2.) A Képviselő-testülete a kedvezőbb ajánlattevő
Troják-Power Technika Kft.
(8423 Szápár, Rákóczi utca
23.) bízza meg a Hajmáskér
Község Önkormányzatának
tulajdonában lévő közterületek kaszálására 6,- Ft+Áfa/m2
összegben, amennyiben az
Önkormányzat, kapacitás hiányában, a kaszálást nem tudja
elvégezni.
3.) A Képviselő-testület,
amennyiben lehetőség van
kényszerkaszálás elrendelésére, úgy a kényszerkaszálási munkánk elvégzésére a
Troják-Power Technika Kft.
bízza meg.
71/2019. (VII.31.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete – a nemzeti köznevelésről szóló, 2011. évi CXC. törvény 98. § (18) bekezdés értelmében – 2019. augusztus
16. napjától a hajmáskéri Lurkó Óvoda vezetésével kapcsolatos feladatok ellátására,
az intézménynél határozatlan
közalkalmazotti jogviszonynyal rendelkező Tóth Boglárka óvodapedagógust bízza meg.
Az intézményvezetői megbízás határozott időre, 2022. augusztus 15. napjáig szól.
2.) Az
intézményvezetői pótlékot az illetményalap
40%-ának megfelelő mértékben állapítja meg.
3.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a vezetői megbízással
kapcsolatos intézkedéseket
tegye meg.
72/2019. (VII.31.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testüle(Folytatás a 4. oldalon.)

3

(Folytatás a 3. oldalról.)

te megtárgyalta és elfogadta a Munkahelyi vezetékes és
mobiltelefonok használatának
szabályzatát.
73/2019. (VII.31.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta a Szervezeti integritást sértő események kezelésének eljárásrendjéről szóló szabályzatot.
74/2019. (VII.31.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a "településképi véleményezés eljárások" keretében szükségessé váló főépítészi véleményezés ellátásával a
Borsik és Ollram Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.-t (cím:
8100 Várpalota, Szabolcska
M. u. 41., cégjegyzék száma:
19-06-501705) bízza meg véleményezésenként 5500 Ft+Áfa/

megbízási díj ellenében, 2019.
augusztus 01. napjától számított 1 év időtartamra.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a
szükséges intézkedés megtételére.
75/2019. (VII.31.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata
Képviselő-testülete megtárgyalta a „Magyar
Falu Program Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozza:
1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter által meghirdetett, Magyar Falu
Program keretében, „Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására” című,
MFP-KKE/2019 kódszámú
alprogramra pályázatot nyújt
be 15.000.000,- Ft értékben.
2.) A Képviselő-testület fel-

Közbiztonság-Parkolás
A közbiztonság javítása érdekében levélben kerestük
meg a Veszprém Városi Rendőrkapitányság Vezetőjét ,hogy
Hajmáskér településen biztosítson nagyobb rendőri jelenlétet. Nagy probléma különösen a Jókai Mór lakótelepen az
autók szabálytalan parkolása.
Az autók a kresz tiltás ellenére rendszeresen a járdán és
az épületek tövében parkolnak.
Kértük a hatékonyabb fellépést a lomokat kihelyezőkkel
és a viselkedési problémákkal
küzdőkkel szemben.
A régi kamera rendszer működésében az utóbbi időben
felmerült problémák és a gyorsabb javítás érdekében az Önkormányzat szolgáltatót váltott.
A közbiztonság javítása érdekében a 13 évvel ezelőtt felszerelt kamerák lecserélésre
kerülnek modernebb kamerák-
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ra és új helyre is kerülnek kamerák.
A felújítás érinti a Jókai Mór
lakótelepen a vasútállomásnál
és a Hivatalnál felszerelt kamerákat.
Újabb kamerák kihelyezését tervezzük a vasútállomáshoz a Művelődási Házhoz és
az Óvoda előtti köztérre.
A kamera rendszer fejlesztésére az árajánlatok bekérése
folyamatban van.
Hajmáskér Község
Önkormányzata
Szent Benedek Gyógyszertár
Hajmáskér
NYITVATARTÁSUNK
MEGVÁLTOZOTT!

Hétfő
7:30 - 12:00
Kedd
8:00 - 12:00
Szerda
12:30 - 17:00
Csütörtök: 8:00 - 12:30
Péntek:
12:30 - 16:00

hatalmazza a Polgármestert
a tervezett fejlesztés megvalósításáról szóló pályázat benyújtására, az ahhoz kapcsolódó szükséges nyilatkozatok
megtételére.
76/2019. (VII.31.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata
Képviselő-testülete megtárgyalta a „Magyar
Falu Program Óvodai udvar/
óvodai sport” tárgyú napirendi pontot és az alábbi határozatot hozza:
1.) Hajmáskér Község Ön-

kormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy a Miniszterelnökséget vezető miniszter által meghirdetett, Magyar Falu
Program keretében, „Óvodai udvar/óvodai sport” című,
MFP-OUF/2019 kódszámú
alprogramra pályázatot nyújt
be 4.960.100.- Ft értékben.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert
a tervezett fejlesztés megvalósításáról szóló pályázat benyújtására, az ahhoz kapcsolódó szükséges nyilatkozatok
megtételére.

Önkormányzata Képviselő testületének rendeletei:
8/2019. (VI.27.) rendelet:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta az Önkormányzat egyes szociális
ellátásokról szóló 3/2015.(II.26.) önkormányzati rendeletének
módosítását.
9/2019. (VI.27.) rendelet:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete
megtárgyalta és jóváhagyta az Önkormányzat Szervezeti
és Működési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.28.)
önkormányzati rendeletének módosítását

Tájékoztató a településen áthaladó
kamionforgalomról
Az utóbbi időben jelentősen megnőtt a településen áthaladó
kamionforgalom.
Ennek egyik fő oka a CONTINENTAL tesztpálya építése.
Az építéshez szükséges anyag jelentős részét a településen át
hordják a súlykorlátozó táblák ellenére. A településen átvezető
út és a nyolcas út bekötő út nem az Önkormányzat tulajdona.
Az út tulajdonosa a Magyar Állam kezelője a Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Az Önkormányzat levélben kereste meg a Közút Kezelőjét a
tiltó tábla ellenére fennálló forgalommal kapcsolatban.
A Közút Kezelője válaszlevelében leírta, hogy a kamionok
jogszerűen használják az utat mivel a forgalom nem minősül
átmenő forgalomnak.
Az üggyel kapcsolatban bejelentést tettünk a rendőrség felé
is de választ még nem kaptunk.
Az út mellet lévő ingatlanok tulajdonosai jelezték, hogy a
megnövekedett kamion forgalom miatt rezegnek az út széli házak és káruk keletkezhet az ingatlanban.
Amennyiben feltételezik, hogy kár keletkezett az ingatlanban a megnövekedett kamion forgalom miatt úgy azt a Közút
Kezelője felé kell jelezni az alábbi címre:
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Veszprém Megyei Igazgatósága
8200.Veszprém,Mártírok útja 1.
Hajmáskér Község Önkormányzata

TÁJÉKOZTATÓ

Az elmúlt öt év települési fejlesztésekről és a folyamatban lévő pályázatokról.
Fejlesztések:
Belterületi utak felújítása
280 M.-Ft BM pályázat
Járdák építése
21 M.-Ft
Óvoda épületek külső,belső felújítása
- új vizesblokkok,fűtés korszerűsítés
45 M.Ft
Óvoda csoportszobák parkettázása(szülői segítséggel) 300 E.-Ft
Óvoda bútorok teljes cseréje új bútorzatra 2.3 M.-Ft
Hivatal épülete és Orvosi rendelő épülete tetőfelújítása
9 M.-Ft BM pályázat
Zrínyi út közvilágítás kiépítése
2.6 M.-Ft
Térfigyelő kamerarendszer bővítése (10db) 3.9 M.-Ft BM pályázat
Jókai Mór ltp. Játszótér építése
2 M.-Ft
Katona temető felújítása
46 M.-Ft H M pályázat
Vasútállomás előtti buszmegállóhoz magasított járdasziget
építése
2.5 M.-Ft
Kerékpározható út ( Hajmáskér-Öskü)
54 M.-Ft
Cselekvő Közösség pályázat
53 M.-Ft
Tornaterem építéséhez épület vásárlás(lovarda) 150 M.-Ft
Állami támogatás
Pályázatok:
Óvoda udvar felújítása,fejlesztése
5 M.-Ft
Jókai Mór ltp. parkoló aszfaltozása
30 M.-Ft
Önkormányzati utak felújítása
30 M.-Ft
Ravatalozó elé árnyékoló építése
2.2 M-ft
Gépbeszerzés –Traktor,Fűnyíró adapter, Hóeke 15 M.-Ft
Kültéri fittnesz park kialakítása
3 M.-Ft
Kész tervek melyek megvalósításához Állami támogatás szükséges:
Körforgalmi csomópont (Kossuth L.út-Tábori út- 8-as bekötő út találkozásánál)
Új 5 csoportos óvoda építése + bölcsődei csoporttal (iskola-posta
közti területre)
Új település ellátó központ kialakítása az E 5 muzeális kiállító mögötti épületből. (hivatali helyiségek, orvosi rendelő, gyerekorvosi rendelő, rendőr iroda, védőnői szolgálat, házasságkötő terem)
A régi orvosi rendelő működése megmarad az új épületben egy új
orvosi körzet kialakítását tervezzük.
Hajmáskér Község Önkormányzata
Képviselő - testülete

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a lakosságot
az ÖNKORMÁNYZATI
KÉPVISEL!JELÖLTEK
FÓRUMÁRA

Id#pont:

2019. 10. 08. kedd
18.00 óra
Helyszín:
Hajmáskér, M"vel#dési Ház

MAGÁNTERÜLET! BEMENNI TILOS!
Tisztelt Hajmáskéri Lakosok!
Az elmúlt időszakban több
megkeresés érkezett a Hivatalhoz
azzal kapcsolatban, hogy a Séd
partjához a vasúti híd alatt átkelve nem lehet lejutni, a területet
bekerítették és „Magánterület!
Bemenni tilos!” tábla került kihelyezésre.
A fenti problémával kapcsolatban az alábbiakról tájékoztatjuk
Önöket:
A magántulajdon a természetes vagy jogi személyek joga
arra, hogy tulajdont szerezzenek,
birtokoljanak és azzal szabadon
rendelkezzenek, beleértve az elidegenítést is. A magántulajdonnal szemben áll a köztulajdon,
közvagyon vagy állami tulajdon,
ami az állam, a kormányzat vagy
önkormányzatok vagy valamely
közösség tulajdonára utal. A magántulajdon alapvető ismertetőjele, hogy a tulajdonosnak 1) joga
van azt használni 2) tetszése szerint átalakítani, megváltoztatni 3)
a tulajdonból származó jogokkal
rendelkezni 4) ezeket a jogokat
tetszése szerint elidegeníteni.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy
a terület eddig is magánkézben volt, csak az addigi tulajdonos nem kerítette le. Nemrégiben
azonban tulajdonosváltás történt és az új tulajdonos jogszerűen bekerítette a magántulajdonát.
Az új tulajdonos ezzel védi területét azon személyek ellen, akik
területét nem rendeltetésszerűen használták. Az új tulajdonos a
szomszédos telkek tulajdonosainak, valamint a Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóság számára
szabad átjárást biztosít.
A magántulajdon védelméhez mindenkinek joga van, a
Bereg hegy (ami szintén magántulajdonban van) más irányból is
megközelíthető.
Tájékoztatjuk továbbá Önöket,
hogy az Önkormányzat megkeresi a terület tulajdonosát azzal
kapcsolatban, hogy a területen ismételten biztosítsa a szabad átjárást.
Kérem tájékoztatásunk szíves
elfogadását.
dr. Flőrich-Tóth Ágnes
jegyző

"Munkaerő-felvétel
Tartós foglalkoztatásra keresünk ács- vagy tetőfedő szakmunkást, illetve építőipari segédmunkást. Munkavégzés
általában Hajmáskér 50 km-es körzete. Átlag feletti fizetés.
Céginformációk: www.acsok.hu. Jelentkezés: 06 30 362 8996."

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a lakosságot
a POLGÁRMESTERJELÖLTEK
FÓRUMÁRA

Id!pont:

2019. 10. 07. hétf!
18.00 óra
Helyszín:
Hajmáskér, M"vel!dési Ház
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Tájékoztató a tornaterem építéséről
Hajmáskér lakosainak több
évtizedes álma valósulhat
meg a közeljövőben.
A településen még soha
nem volt tornaterem annak
ellenére hogy minden létező
lehetőséget megragadott az
Önkormányzat a megvalósítás érdekében.
A tornaterem a volt lovarda
épületében fog megvalósulni.
A tornaterem építésével kapcsolatos valamenynyi feladatot a BMSK
Beruházási, Műszaki fejlesztési, Sportüzemeltetési és
Közbeszerzési Zrt. végzi el.

A BMSK a közbeszerzési
eljárást lefolytatta a felhívásra két árajánlat érkezett.
A BMSK választja ki a kivitelezőt és bonyolítja le a beruházást.
A beruházás befejeztével
a használatbavételi engedély
kiadását követően kapja meg
az Önkormányzat a tornatermet tulajdonba és üzemeltetésre.
A megvalósulás várható
időpontja 2020.második féléve.
Hajmáskér Község
Önkormányzata

MÁV MENETREND VÁLTOZÁS
Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 2019.december 15.i menetrend változás kedvezően érinti Hajmáskér
lakosságát.
Mindenki előtt ismert,hogy több éven keresztül nem álltak meg a Budapest- Szombathely között közlekedő vonatok.
Szombathely irányába csak átszállással és jelentős várakozási
idővel lehetett eljutni. Korábban lakossági, önkormányzati és
Országgyűlési –képviselői kezdeményezésre sem sikerült kieszközölni a módosítást.
Ez év elején az Önkormányzat ismételten kezdeményezte
a menetrend módosítását melyhez kértük Ovádi Péter országgyűlési képviselőnk közbenjárását.
Az ismételt kezdeményezés sikerrel járt és a menetrend
Hajmáskér lakosai részére kedvezően módosul.
Köszönjük Ovádi Péter országgyűlési képviselő úr segítségét.
Hajmáskér Község Önkormányzat

Ingatlan eladás/vétellel kapcsolatos
bejelentési kötelezettség
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy amennyiben
a tulajdonukban lévő ingatlan eladásra kerül, vagy új ingatlant vásárolnak, az eladás
vagy vétel tényét be kell jelenteni a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Adóhatóságánál. A bejelentést a „Bevallás a magánszemély kommunális adójáról”
nyomtatványon lehet megtenni, melyhez kérjük mellékelni
az adás-vételi szerződés másolatát.
„Bevallás a magánszemély kommunális adójáról” nyomtatvány igényelhe-

tő a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatalban, valamint letölthető a www.
hajmasker.hu címről, a Dokumentumtár / Formanyomtatványok / Adóügyek / Dokumentumok menüpontból.
A helyi adókról szóló 1990.
évi C. törvény 14. és 20.§-ai
alapján az adókötelezettséget érintő változást a következő év első napjától kell figyelembe venni.
Hajmáskéri Közös
Önkormányzati Hivatal
Adóhatóság

Szépkorú jubileumi köszöntése
Kun Béla Károlyné

2019. augusztus 23. napján töltötte be 90. életévét.
Köbli Miklós polgármester úr és dr. Flőrich-Tóth Ágnes
jegyző asszony köszöntötte és adta át
Orbán Viktor miniszterelnök úr jókívánságait,
valamint az emlékplakettet.

Tájékoztató az E-1 épület
(Kastély) helyzetéről
Az Önkormányzat évekig
többször meghirdette és próbált befektetőt találni az épület hasznosítására.
Két vételi ajánlat érkezett
2007-ben melyek közül az
Androméda Kastély Kft. vételi ajánlatát fogadta el a képviselő testület. A vevő szállodát szeretett volna kialakítani
az épületből, majd a későbbiekben változtatott elképzelésén miszerint idősek otthonát,
diákszállót alakít ki az épületben. Sajnos egyik elképzelés
sem valósult meg. A Kft. jelenleg felszámolás alatt áll és
az épületet már ötödik alkalommal írták ki árverésre sajnos eredménytelenül.
Az Önkormányzat annak
ellenére keresi a hasznosítási

lehetőséget, hogy nem az Önkormányzat tulajdona az épület.
Legutóbb a Honvédelmi
Minisztériumot kerestük meg,
hogy a Haderő Fejlesztési elképzeléseknél vegye figyelembe az ingatlan adottságait
és fejlesztési lehetőségeit.
Sajnos a Minisztérium válaszában jelezte, hogy a fejlesztési elképzelésekbe az épület
hasznosítását forrás hiányában nem tudja vállalni.
Érdeklődők vannak az épület hasznosítására és bízunk
benne, hogy a település egyik
történelmi jelképe méltó módon lesz hasznosítva.

BEZÁRT A BOLT
Sajnos a közelmúltan bezárt az Ó faluban található egyetlen
bolt.
Az ingatlan tulajdonosa továbbra is bérbe szándékozik adni az
ingatlant élelmiszer bolt nyitása céljából. Érdeklődő van az üzlet nyitására és bízunk benne,hogy a tulajdonos és a bérlő meg
fog tudni egyezni a bérbeadás feltételeiben és a közeljövőben
újra nyílik a bolt biztosítva a lakosság ellátását.
Hajmáskér Község Önkormányzat

Hajmáskéri Hírlap, Hajmáskér Önkormányzatának időszakos kiadványa
Felelős szerkesztő: Köbli Miklós polgármester Felelős kiadó: Hajmáskéri Önkormányzat Megjelenik: 1.250 pld.-ban
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