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A fenntartó segítségével 
kívül s belül megszépülhe-
tett óvodánk.

Az új asztalok és kisszé-
kek után az öltöz!szekré-
nyeket és csoportszobai bú-
torokat is örömmel vehet-
tük birtokunkba. Hogy ezek 
a modern és gyermekeink 
számára kényelmes bútorok 
méltó környezetbe kerülje-
nek, az éves tisztasági fes-
tést követ!en néhány elszánt 
és segít!kész szül! idejét és 
fáradtságos munkát nem kí-
mélve a fenntartó által biz-
tosított laminált parkettákat 

három csoport-
szobában lerak-
ta. A gyerme-
küket idejárató 
apukákon kívül 
köszönetet mon-
dunk még egyéb 
szakembereknek 
is!

Eme áldo-
zatos munká-
nak köszönhe-
t!en nyár végén 
a 2019/2020-as 
nevelési évet gyermekeink 
méltó és kényelmes óvodá-
ban kezdhetik, melyben lát-

hatóan nyugodtabb és bol-
dogabb gyermekkort tudunk 
biztosítani.

Ezúton szeretném még-
egyszer megköszönni támo-
gatását és munkáját: 

Fenntartó
Települési karbantartók 

Közfoglalkoztatottak:
Bencsik Tamás
Földesi Lajos
Kovács Krisztián
Környei Ferenc
Pesti Gábor
Schmidtauer Gábor
Szabó Tamás

Tóth Boglárka
intézményvezet!

Köszönet a segítségért!
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HELYI  ÖNKORMÁNYZATI  VÁLASZTÁSOK
2019. OKTÓBER 13.



3

Hajmáskér Község Önkormányzata 
Képvisel!-testületének határozatai és rendeletei

61/2019. (VI.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta a 
Lurkó Óvoda beszámolóját a 
2018/2019. nevelési évr!l.

62/2019. (VI.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta a 
véd!n!i beszámolót a telepü-
léseken végzett 2018/19. évi 
tevékenységr!l.

63/2019. (VI.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te az Önkormányzat 2018. évi 
gyermekjóléti és gyermekvé-
delmi feladatainak ellátásáról 
szóló beszámolót megtárgyal-
ta és elfogadja.
A Képvisel!-testület felkéri a 
jegyz!t, hogy az értékelést a 
Veszprém Megyei Kormány-
hivatal Hatósági F!osztály 
Szociális és Gyámügyi Osztá-
lya részére küldje meg.

64/2019. (VI.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta a lejárt határidej" határoza-
tok végrehajtásáról szóló je-
lentést.

65/2019. (VI.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta a „Helyi Esély-
egyenl!ségi Program 2018-
2023” tárgyú napirendi pontot 
és az alábbi határozatot hoz-
za:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete a 2018 – 2023 évekre 
szóló Helyi Esélyegyenl!ségi 
Programját a melléklet szerin-
ti tartalommal elfogadja.
2.) A Képvisel!-testület fel-
hatalmazza a polgármestert a 
Helyi Esélyegyenl!ségi Prog-

ram, illetve annak közzététele 
kapcsán szükséges intézkedé-
sek megtételére.

66/2019. (VI.26.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te a Rend!rségr!l szóló 1994. 
évi XXXIV. törvény 8. § (2) 
bekezdésében meghatározott 
jogkörében eljárva, a Veszp-
rémi Rend!rkapitányság ka-
pitányságvezet!jének Rausz 
István r. ezredes kinevezését 
támogatja.
2.) A Képvisel!-testület felké-
ri a polgármester, hogy az 1. 
pontban foglaltakat a Veszp-
rém Megyei Rend!r-f!kapi-
tányság részére küldje meg.

67/2019. (VI.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta a „Hajmáskér 
018/1 és 021 hrsz. ingatlanok 
belterületbe vonásáról szóló 
napirendi pontot és az alábbi 
határozatot hozta:
1.) A Képvisel!-testület hoz-
zájárul ahhoz, hogy az Ön-
kormányzat tulajdonában 
lév! Hajmáskér 018/1 hrsz.-ú 
2797 m2 nagyságú, „kivett 
út” megnevezés" ingatlan 
belterületbe vonásra kerüljön.
2.) A Képvisel!-testület hoz-
zájárul ahhoz, hogy az Önkor-
mányzat tulajdonában lév! 
Hajmáskér 021 hrsz.-ú 2572 
m2 nagyságú, „kivett közút” 
megnevezés" ingatlan belte-
rületbe vonásra kerüljön.
3.) A Képvisel!-testület a 
Hajmáskér 018/1, valamint a 
Hajmáskér 021 hrsz.-ú ingat-
lanokat kiemelt fejlesztés" te-
rületekké nyilvánítja pályáza-
ti támogatású útépítési beru-
házás céljából.
4.) A Képvisel!-testület meg-
bízza a polgármestert az eljá-
rás lefolytatásával.

68/2019. (VI.26.) határozat:

1.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta, 
hogy a Hajmáskér 1/4; 1/20; 
1/32 hrsz. ingatlanok ingye-
nes önkormányzati tulajdon-
ba adását a továbbiakban is 
fenntartja. 
2.) A Képvisel!-testület felha-
talmazza a polgármestert az 
ingatlanok visszaigénylésével 
kapcsolatos jognyilatkozatok 
megtételére.

69/2019. (VI.26.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testülete 
megtárgyalta és felhatalmaz-
za Köbli Miklós polgármes-
tert, hogy a Hajmáskér, Zrínyi 
utca térvilágítás kiépítésére, 
2019. július 15. napjáig beér-
kezett árajánlatokat felbontsa.
2.) A Képvisel!-testület fel-
hatalmazza a polgármestert, 
hogy a beérkez! ajánlatok kö-
zül a legkedvez!bb ajánlat-
tev!vel kössön kivitelezési 
szerz!dést a Hajmáskér, Zrí-
nyi utca térvilágítás kiépíté-
sére.

70/2019. (VI.26.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta a "Hajmáskér 
Község Önkormányzatának 
tulajdonában lév! közterüle-
tek kaszálása" cím" el!ter-
jesztést és az alábbi döntést 
hozta:
1.) Hajmáskér közterületek 
kaszálására három ajánlat ér-
kezett:
- 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 vállal-
kozó (8193 Sóly, Zrínyi Mik-
lós utca 7. ) 12.70,- Ft/
m2 alanyi mentes

2.) A Képvisel!-testüle-
te a kedvez!bb ajánlattev! 
Troják-Power Technika Kft. 
(8423 Szápár, Rákóczi utca 
23.) bízza meg a Hajmáskér 
Község Önkormányzatának 
tulajdonában lév! közterüle-
tek kaszálására 6,- Ft+Áfa/m2 
összegben, amennyiben az 
Önkormányzat, kapacitás hiá-
nyában, a kaszálást nem tudja 
elvégezni.
3.) A Képvisel!-testület, 
amennyiben lehet!ség van 
kényszerkaszálás elrendelé-
sére, úgy a kényszerkaszá-
lási munkánk elvégzésére a 
Troják-Power Technika Kft. 
bízza meg.

71/2019. (VII.31.) határo-
zat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képvisel!-testü-
lete – a nemzeti köznevelés-
r!l szóló, 2011. évi CXC. tör-
vény 98. § (18) bekezdés ér-
telmében – 2019. augusztus 
16. napjától a hajmáskéri Lur-
kó Óvoda vezetésével kap-
csolatos feladatok ellátására, 
az intézménynél határozatlan 
közalkalmazotti jogviszony-
nyal rendelkez! Tóth Bog-
lárka óvodapedagógust bíz-
za meg.
Az intézményvezet!i megbí-
zás határozott id!re, 2022. au-
gusztus 15. napjáig szól.
2.) Az intézményveze-
t!i pótlékot az illetményalap 
40%-ának megfelel! mérték-
ben állapítja meg.
3.) A Képvisel!-testület fel-
hatalmazza a polgármestert, 
hogy a vezet!i megbízással 
kapcsolatos intézkedéseket 
tegye meg.

72/2019. (VII.31.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-

(Folytatás a 4. oldalon.)
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te megtárgyalta és elfogad-
ta a Munkahelyi vezetékes és 
mobiltelefonok használatának 
szabályzatát.

73/2019. (VII.31.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta a Szervezeti integritást sér-
t! események kezelésének el-
járásrendjér!l szóló szabály-
zatot.

74/2019. (VII.31.) határo-
zat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta és elfogad-
ta, hogy a "településképi vé-
leményezés eljárások" kereté-
ben szükségessé váló f!építé-
szi véleményezés ellátásával a 
Borsik és Ollram Kereskedel-
mi és Szolgáltató Bt.-t (cím: 
8100 Várpalota, Szabolcska 
M. u. 41., cégjegyzék száma: 
19-06-501705) bízza meg véle-
ményezésenként 5500 Ft+Áfa/

megbízási díj ellenében, 2019. 
augusztus 01. napjától számí-
tott 1 év id!tartamra.
2.) A Képvisel!-testület fel-
hatalmazza a Polgármestert a 
szükséges intézkedés megté-
telére.

75/2019. (VII.31.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta a „Magyar 
Falu Program Eszközfejlesz-
tés belterületi közterület kar-
bantartására” tárgyú napiren-
di pontot és az alábbi határo-
zatot hozza:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete megtárgyalta és jóvá-
hagyta, hogy a Miniszterel-
nökséget vezet! miniszter ál-
tal meghirdetett, Magyar Falu 
Program keretében, „Eszköz-
fejlesztés belterületi közte-
rület karbantartására” cím", 
MFP-KKE/2019 kódszámú 
alprogramra pályázatot nyújt 
be 15.000.000,- Ft értékben.
2.)  A Képvisel!-testület fel-

hatalmazza a Polgármestert 
a tervezett fejlesztés megva-
lósításáról szóló pályázat be-
nyújtására, az ahhoz kapcso-
lódó szükséges nyilatkozatok 
megtételére.

76/2019. (VII.31.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta a „Magyar 
Falu Program Óvodai udvar/
óvodai sport” tárgyú napiren-
di pontot és az alábbi határo-
zatot hozza:
1.) Hajmáskér Község Ön-

kormányzata Képvisel!-tes-
tülete megtárgyalta és jóvá-
hagyta, hogy a Miniszterel-
nökséget vezet! miniszter ál-
tal meghirdetett, Magyar Falu 
Program keretében, „Óvo-
dai udvar/óvodai sport” cím", 
MFP-OUF/2019 kódszámú 
alprogramra pályázatot nyújt 
be 4.960.100.- Ft értékben.
2.)  A Képvisel!-testület fel-
hatalmazza a Polgármestert 
a tervezett fejlesztés megva-
lósításáról szóló pályázat be-
nyújtására, az ahhoz kapcso-
lódó szükséges nyilatkozatok 
megtételére.

Önkormányzata Képvisel! testületének rendeletei:

8/2019. (VI.27.) rendelet:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képvisel!-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 Képvisel!-testülete 
megtárgyalta és jóváhagyta az Önkormányzat Szervezeti 
és M"ködési Szabályzatáról szóló 12/2014. (XI.28.) 
önkormányzati rendeletének módosítását

(Folytatás a 3. oldalról.)

A közbiztonság javítása ér-
dekében levélben kerestük 
meg a Veszprém Városi Rend-
!rkapitányság Vezet!jét ,hogy 
Hajmáskér településen bizto-
sítson nagyobb rend!ri jelen-
létet. Nagy probléma különö-
sen a Jókai Mór lakótelepen az 
autók szabálytalan parkolása.

Az autók a kresz tiltás elle-
nére rendszeresen a járdán és 
az épületek tövében parkol-
nak.

Kértük a hatékonyabb fellé-
pést a lomokat kihelyez!kkel 
és a viselkedési problémákkal 
küzd!kkel szemben.

A régi  kamera rendszer m"-
ködésében az utóbbi id!ben 
felmerült problémák és a gyor-
sabb javítás érdekében az Ön-
kormányzat szolgáltatót vál-
tott.

A közbiztonság javítása ér-
dekében a 13 évvel ezel!tt fel-
szerelt kamerák lecserélésre 
kerülnek modernebb kamerák-

ra és új helyre is kerülnek ka-
merák.

A felújítás érinti a Jókai Mór 
lakótelepen a vasútállomásnál  
és a Hivatalnál felszerelt ka-
merákat. 

Újabb kamerák kihelyezé-
sét tervezzük a vasútállomás-
hoz a M"vel!dási Házhoz és 
az Óvoda el!tti köztérre.

A  kamera rendszer fejlesz-
tésére az árajánlatok bekérése 
folyamatban van.

    Hajmáskér Község 
Önkormányzata

 Tájékoztató a településen áthaladó  
kamionforgalomról                                     

Az utóbbi id!ben jelent!sen megn!tt a településen áthaladó 
kamionforgalom.

Ennek egyik f! oka a CONTINENTAL tesztpálya építése.
Az építéshez szükséges anyag jelent!s részét a településen át 

hordják a súlykorlátozó táblák ellenére. A településen átvezet! 
út és a nyolcas út beköt! út nem az Önkormányzat tulajdona.

Az út tulajdonosa a Magyar Állam  kezel!je a Magyar Köz-
út Nonprofit Zrt.

Az Önkormányzat levélben kereste meg a Közút Kezel!jét a 
tiltó tábla ellenére fennálló forgalommal kapcsolatban.

A Közút Kezel!je válaszlevelében leírta, hogy a kamionok 
jogszer"en használják az utat mivel a forgalom nem min!sül 
átmen! forgalomnak.

Az üggyel kapcsolatban bejelentést tettünk a rend!rség felé 
is de választ még nem kaptunk.

Az út mellet lév! ingatlanok tulajdonosai jelezték, hogy a 
megnövekedett kamion forgalom miatt rezegnek az út széli há-
zak és káruk keletkezhet az ingatlanban.

Amennyiben feltételezik, hogy kár keletkezett az ingatlan-
ban a megnövekedett kamion forgalom miatt úgy azt a Közút 
Kezel!je felé kell jelezni az alábbi címre:

Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Veszprém Megyei Igazgatósága
8200.Veszprém,Mártírok útja 1.

    Hajmáskér Község Önkormányzata

Közbiztonság-Parkolás

Szent Benedek Gyógyszertár
Hajmáskér

NYITVATARTÁSUNK 
MEGVÁLTOZOTT!

Hétf!   7:30 - 12:00
Kedd   8:00 - 12:00
Szerda 12:30 - 17:00
Csütörtök:    8:00 - 12:30
Péntek:   12:30 - 16:00
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MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a lakosságot 

          az ÖNKORMÁNYZATI
          KÉPVISEL!JELÖLTEK
                    FÓRUMÁRA

2019. 10. 08. kedd

Hajmáskér, M"vel#dési Ház

Id#pont:

Helyszín:

18.00  óra

MEGHÍVÓ
Tisztelettel meghívjuk a lakosságot 

    a POLGÁRMESTERJELÖLTEK
                    FÓRUMÁRA

2019. 10. 07. hétf!

Hajmáskér, M"vel!dési Ház

Id!pont:

Helyszín:

18.00  óra

Tisztelt Hajmáskéri Lakosok!

Az elmúlt id!szakban több 
megkeresés érkezett a Hivatalhoz 
azzal kapcsolatban, hogy a Séd 
partjához a vasúti híd alatt átkel-
ve nem lehet lejutni, a területet 
bekerítették és „Magánterület! 
Bemenni tilos!” tábla került ki-
helyezésre.

A fenti problémával kapcsolat-
ban az alábbiakról tájékoztatjuk 
Önöket:

A magántulajdon a termé-
szetes vagy jogi személyek joga 
arra, hogy tulajdont szerezzenek, 
birtokoljanak és azzal szabadon 
rendelkezzenek, beleértve az el-
idegenítést is. A magántulajdon-
nal szemben áll a köztulajdon, 
közvagyon vagy állami tulajdon, 
ami az állam, a kormányzat vagy 
önkormányzatok vagy valamely 
közösség tulajdonára utal. A ma-
gántulajdon alapvet! ismertet!je-
le, hogy a tulajdonosnak 1) joga 
van azt használni 2) tetszése sze-
rint átalakítani, megváltoztatni 3) 
a tulajdonból származó jogokkal 
rendelkezni 4) ezeket a jogokat 
tetszése szeri nt elidegeníteni. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 
a terület eddig is magánkéz-
ben volt, csak az addigi tulajdo-
nos nem kerítette le. Nemrégiben 
azonban tulajdonosváltás tör-
tént és az új tulajdonos jogszer"-
en bekerítette a magántulajdonát. 
Az új tulajdonos ezzel védi terü-
letét azon személyek ellen, akik 
területét nem rendeltetésszer"-
en használták. Az új tulajdonos a 
szomszédos telkek tulajdonosai-
nak, valamint a Közép-dunántúli 
Vízügyi Igazgatóság számára 
szabad átjárást biztosít.

A magántulajdon védelmé-
hez mindenkinek joga van, a 
Bereg hegy (ami szintén magán-
tulajdonban van) más irányból is 
megközelíthet!.

Tájékoztatjuk továbbá Önöket, 
hogy az Önkormányzat megke-
resi a terület tulajdonosát azzal 
kapcsolatban, hogy a területen is-
mételten biztosítsa a szabad átjá-
rást.

Kérem tájékoztatásunk szíves 
elfogadását.

dr. Fl!rich-Tóth Ágnes
jegyz!

TÁJÉKOZTATÓ       
 Az elmúlt öt év települési fejlesztésekr!l és a folyamatban lév! pá-
lyázatokról.
 Fejlesztések:  
 Belterületi utak felújítása    280 M.-Ft  BM pályázat
      Járdák építése          21 M.-Ft
  Óvoda épületek küls!,bels! felújítása
      - új vizesblokkok,f"tés korszer"sítés     45 M.Ft
 Óvoda csoportszobák parkettázása(szül!i segítséggel)  300 E.-Ft
     Óvoda bútorok teljes cseréje új bútorzatra  2.3 M.-Ft
 Hivatal épülete és Orvosi rendel! épülete tet!felújítása  
    9 M.-Ft BM  pályázat                 
      Zrínyi út közvilágítás kiépítése      2.6 M.-Ft
 Térfigyel! kamerarendszer b!vítése (10db)  3.9 M.-Ft BM pályázat
  Jókai Mór ltp. Játszótér építése      2 M.-Ft
      Katona temet! felújítása     46 M.-Ft  H M pályázat
 Vasútállomás el!tti buszmegállóhoz magasított járdasziget 
    építése    2.5 M.-Ft
     Kerékpározható út ( Hajmáskér-Öskü)      54 M.-Ft
   Cselekv! 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,F"nyíró 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 beköt! út ta-

lálkozásánál)        
Új 5 csoportos óvoda építése + bölcs!dei csoporttal (iskola-posta 

közti területre)      
Új település ellátó központ kialakítása az E 5  muzeális kiállító mö-

götti épületb!l. (hivatali helyiségek, orvosi rendel!, gyerekorvosi ren-
del!, rend!r iroda, véd!n!i szolgálat, házasságköt! terem)

A régi orvosi rendel! m"ködése megmarad az új épületben egy új 
orvosi körzet kialakítását tervezzük.     

                                                   
Hajmáskér Község Önkormányzata

                                                              Képvisel! - testülete

"Munkaer!-felvétel
Tartós foglalkoztatásra keresünk ács- vagy tet!fed! szak-
munkást, illetve épít!ipari segédmunkást. Munkavégzés 
általában Hajmáskér 50 km-es körzete. Átlag feletti fizetés. 
Céginformációk: www.acsok.hu. Jelentkezés: 06 30 362 8996."

MAGÁNTERÜLET!  BEMENNI TILOS!
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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

Szépkorú jubileumi köszöntése
Kun Béla Károlyné

2019. augusztus 23. napján töltötte be 90. életévét.
Köbli Miklós polgármester úr és dr. Fl!rich-Tóth Ágnes 

jegyz! asszony köszöntötte és adta át 
Orbán Viktor miniszterelnök úr jókívánságait,

valamint az emlékplakettet.

Hajmáskér lakosainak több 
évtizedes álma valósulhat 
meg a közeljöv!ben.

A településen még soha 
nem volt tornaterem annak 
ellenére hogy minden létez! 
lehet!séget megragadott az 
Önkormányzat a megvalósí-
tás érdekében.

A tornaterem a volt lovarda 
épületében fog megvalósulni.

A tornaterem építésé-
vel kapcsolatos valameny-
nyi feladatot a BMSK  
Beruházási, M"szaki fejlesz-
tési, Sportüzemeltetési és 
Közbeszerzési Zrt. végzi el.

A  BMSK a közbeszerzési 
eljárást lefolytatta  a  felhívás-
ra két árajánlat érkezett.

A BMSK választja ki a ki-
vitelez!t és bonyolítja le a be-
ruházást.

A beruházás befejeztével 
a használatbavételi engedély 
kiadását követ!en kapja meg 
az Önkormányzat a tornater-
met tulajdonba és üzemelte-
tésre.

A megvalósulás várható 
id!pontja 2020.második fél-
éve.

 Hajmáskér Község 
Önkormányzata

Az Önkormányzat évekig  
többször meghirdette és pró-
bált befektet!t találni az épü-
let hasznosítására.

Két vételi ajánlat  érkezett 
2007-ben melyek közül az 
Androméda Kastély Kft. vé-
teli ajánlatát fogadta el a kép-
visel! testület. A vev! szállo-
dát szeretett volna kialakítani 
az épületb!l, majd a kés!bbi-
ekben változtatott elképzelé-
sén miszerint id!sek otthonát, 
diákszállót alakít ki az épület-
ben. Sajnos egyik elképzelés 
sem valósult meg. A Kft. je-
lenleg felszámolás alatt áll és 
az épületet már ötödik alka-
lommal írták ki árverésre saj-
nos eredménytelenül.

Az Önkormányzat annak 
ellenére keresi a hasznosítási 

lehet!séget, hogy nem az Ön-
kormányzat tulajdona az épü-
let.

Legutóbb a Honvédelmi 
Minisztériumot kerestük meg, 
hogy a Hader! Fejlesztési el-
képzeléseknél vegye figye-
lembe az ingatlan adottságait 
és fejlesztési lehet!ségeit. 

Sajnos a Minisztérium vála-
szában jelezte, hogy a fejlesz-
tési elképzelésekbe az épület 
hasznosítását forrás hiányá-
ban nem tudja vállalni.

Érdekl!d!k vannak az épü-
let hasznosítására és bízunk 
benne, hogy a település egyik 
történelmi jelképe méltó mó-
don lesz hasznosítva.

  Hajmáskér Község 
Önkormányzata

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. Érdekl!d! van az üz-
let nyitására és bízunk benne,hogy a tulajdonos és a bérl! meg 
fog tudni egyezni a bérbeadás feltételeiben és a közeljöv!ben 
újra nyílik a bolt biztosítva a lakosság ellátását.

      Hajmáskér Község Önkormányzat

MÁV   MENETREND  VÁLTOZÁS  
   Ezúton tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a 2019.de-
cember 15.i menetrend változás kedvez!en érinti  Hajmáskér 
lakosságát.
   Mindenki el!tt ismert,hogy több éven keresztül nem áll-
tak  meg a Budapest- Szombathely között közleked! vonatok. 
Szombathely irányába csak átszállással és jelent!s várakozási     
id!vel lehetett eljutni. Korábban  lakossági, önkormányzati és 
Országgy"lési –képvisel!i kezdeményezésre sem sikerült ki-
eszközölni a módosítást.
   Ez év elején az Önkormányzat ismételten kezdeményezte 
a menetrend módosítását melyhez kértük Ovádi Péter ország-
gy"lési képvisel!nk közbenjárását.
   Az ismételt kezdeményezés sikerrel járt és a menetrend 
Hajmáskér lakosai részére kedvez!en módosul.
   Köszönjük Ovádi Péter országgy"lési képvisel! úr segítségét.

Hajmáskér Község Önkormányzat

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy amennyiben 
a tulajdonukban lév! ingat-
lan eladásra kerül, vagy új in-
gatlant vásárolnak, az eladás 
vagy vétel tényét be kell je-
lenteni a Hajmáskéri Kö-
zös Önkormányzati Hivatal 
Adóhatóságánál. A bejelen-
tést a „Bevallás a magánsze-
mély kommunális adójáról” 
nyomtatványon lehet megten-
ni, melyhez kérjük mellékelni 
az adás-vételi szerz!dés má-
solatát. 

„Bevallás a magánsze-
mély kommunális adójá-
ról” nyomtatvány igényelhe-

t! a Hajmáskéri Közös Ön-
kormányzati Hivatalban, va-
lamint letölthet! a www.
hajmasker.hu címr!l, a Doku-
mentumtár / Formanyomtat-
ványok / Adóügyek / Doku-
mentumok menüpontból.

A helyi adókról szóló 1990. 
évi C. törvény 14. és 20.§-ai 
alapján az adókötelezettsé-
get érint! változást a követke-
z! év els! napjától kell figye-
lembe venni.

Hajmáskéri Közös 
Önkormányzati Hivatal 

Adóhatóság

Tájékoztató a tornaterem építésér!l

Ingatlan eladás/vétellel kapcsolatos 
bejelentési kötelezettség

 Tájékoztató az E-1 épület 
(Kastély) helyzetér!l


