
  A  HAJMÁSKÉRI  ÖNKORMÁNYZAT  ID!SZAKI  TÁJÉKOZTATÓJA

   2019. november                                          XVIII. ÉVFOLYAM

TARTALOM

Közmeghallgatás 
1. o.

Iskolai étkezéssel
kapcsolatos
tájékoztató

2. o. 
Téli hóeltakarítás

2. o. 
Kulturális programok

2. o. 
Hajmáskér Község

Önkormányzata
Képvisel! testület

rendeletei és határozatai
3-5 o. 

Tájékoztatás az MFP 
támogatási kérelmekr!l

6. o. 
Tájékoztató a vasúti 

menetrendr!l
6. o. 

Önkormányzati
választási eredmények

7. o. 
Hajmáskéri vigadalom

8. o.
Randevú Ady Endrével

8. o. 

Igazgatási szünet
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a 

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal, 
2019. december 23. (hétf!) napjától – 2020. ja-
nuár 01. (szerda) napjáig terjed! id!szakban 
igazgatási szünetet tart. 

A fenti id!szakban az ügyfélfogadás szünetel. 
A soron következ! els! ügyfélfogadási nap: 

2020. január 02. (csütörtök)
Arra kérem a Tisztelt Lakosságot, hogy ameny-

nyiben ügyük nem halaszthatatlan, azt az igazga-
tási szünetet megel!z!en vagy azt követ!en in-
tézzék el.

Szíves megértésüket tisztelettel megköszö-
nöm.

Tisztelettel:
dr. Fl!rich-Tóth Ágnes s.k.jegyz!

Lakossági igény merült fel ATM au-
tomata telepítésével kapcsolatban. Az 
igény alapján az Önkormányzat meg-
kereste az OTP Bank Nyrt.-t. Az OTP 
Bank Nyrt. megvizsgálta a lehet!sége-
iket és azt a döntést hozta, hogy sajnos 
a közel jöv!ben nem tud a település te-
rületén ATM automatát telepíteni.

Tisztelettel:

Hajmáskér Község Önkormányzata

Tájékoztatás 
ATM automata 
kihelyezésével 
kapcsolatban

A Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Veszprémi Járási Hivatal tájékoztatása alap-
ján, a jelenlegi heti rendszerességgel érkez! 
ügysegéd, 2019. december 4. napjától két-
hetente ugyanabban az id!pontban (szerda, 
8:30 – 10:30) tart ügyfélfogadást Hajmáskér 

településen. A települési ügysegéd továbbra 
is elérhet! a 88/550-417 telefonszámon.

Szíves megértésüket tisztelettel megkö-
szönöm.

Tisztelettel:
dr. Fl!rich-Tóth Ágnes s.k.jegyz!

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

2019. november 25. napján (hétf!n) 18:00 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 2019. 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

Ügysegéd fogadónap változása
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ISKOLAI  ÉTKEZÉSSEL 
KAPCSOLATOS  TÁJÉKOZTATÁS

Kedves Szül!k!

Gyermek hiányzásának bejelentése:
Az étkezést lemondani (betegség vagy egyéb hiányzás miatt) 
délel!tt 8:30 óráig a 06/88/587-470-es vagy a 06/30/503-
23-96-os telefonszámon lehet. Ekkor az ügyintéz! másnaptól 
tudja kihúzni a tanulót az étkez!k közül. A 8:30 óránál kés!bb 
bejelentett napokat már sajnos nem tudja kihúzni következ! 
napra, csak az azt követ! naptól kezd!d!en.

Étkezési térítési díjzetési határid!k:

2019. November 12-13.   - 8:00-12:00 óráig  illetve 
   13:00-15:00 óráig
2019. December 10-11.   - 8:00-12:00 óráig  illetve 
   13:00-15:00 óráig
2020. Január 14-15.          - 8:00-12:00 óráig  illetve 
   13.00-15:00 óráig
2020. Február 11-12.        - 8:00-12:00 óráig  illetve  
   13:00-15:00 óráig
2020. Március 10-11.        - 8:00-12:00 óráig  illetve 
   13:00.-15:00 óráig
2020. Április 07-08.          - 8:00-12:00 óráig  illetve 
   13:00-15:00 óráig
2020. Május 12-13.           - 8:00-12:00 óráig  illetve 
   13:00-15:00 óráig
2020. Június 06-10.          - 8:00-12:00 óráig  illetve  
   13:00-15:00 óráig

Étkezési térítési díjak összege:

2019. november hónapban       
    20 nap étkezés    50%-os 20*210Ft   = 4200Ft
 100%-os 20*415Ft = 8300Ft 

2019. december hónapban       
    15 nap étkezés    50%-os 15*210Ft   = 3150Ft
 100%-os 15*415Ft = 6225Ft

2020. január hónapban             
    20 nap étkezés    50%-os 20*210Ft   = 4200Ft
 100%-os 20*415Ft = 8300Ft

2020. február hónapban            
    20 nap étkezés    50%-os 20*210Ft   = 4200Ft
 100%-os 20*415Ft = 8300Ft

Kérjük a Tisztelt Szül!ket, hogy a fent leírt határid!k pontos 
betartására, mind személyes bezetés, mind az átutalásos 
zetés esetén. Tájékoztatjuk továbbá Önöket, hogy nem zetés 
esetén a 2. felszólítás után eljárást fogunk kezdeményezni.

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
Pénzügyi Csoport

TÉLI HÓELTAKARÍTÁS
Tisztelt Ingatlantulajdonosok!

Tájékoztatom Önöket, hogy a hulladékgazdálkodá-
si közszolgáltatás igénybevételének rendjér!l, az ingat-
lanok és közterületek tisztántartásáról szóló 4/2016. (II. 
26.) önkormányzati rendelet 4. § (3) bekezdése az alábbi-
akat határozza meg:

"(3) Az ingatlanok mentén lév! járdaszakaszok, ill. gya-
logosközlekedésre szolgáló gyalogút, (járda hiányában 1 
méter széles területsáv) téli hó- és síkosság-mentességé-
nek a biztosítása azzal közvetlenül határos ingatlan tu-
lajdonosának feladata. Gondozatlan járdaterület tisztán-
tartását, hótól vagy jégt!l való megtisztítását az önkor-
mányzat a tulajdonos költségére elrendelheti."

Kérem, hogy az önkormányzati rendeletben foglalt téli 
hó- és síkosság-mentesítésnek eleget tenni szíveskedje-
nek, ellenkez! esetben az Önkormányzat bírságot szab ki.

Segít! együttm"ködésüket el!re is köszönöm.

     Tisztelettel: 
dr. Fl!rich-Tóth Ágnes

 s.k.  jegyz!

KULTURÁLIS 
PROGRAMOK:

november 24.  14 órától   Segítünk a manóknak!   -ké-
szül!dés karácsonyra –Muzeális Kiállítóhely

november 30.  10 órától   Faluszépítés- Mikulás és ad-
venti  dekoráció készítése – Muzeális Kiállítóhely

december    1.  16 óra        I. adventi gyertyagyújtás –  
Muzeális Kiállítóhely

december    8.  16 óra        II.adventi gyertyagyújtás – 
Muzeális Kiállítóhely 

december  15. 16 óra         III. adventi gyertyagyújtás- 
 Muzeális Kiállítóhely

december  22. 18 óra         Karácsonyi ünnepség -  
M"vel!dési Ház

                                            IV. adventi gyertyagyújtás
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Hajmáskér Község Önkormányzata 
Képvisel!-testületének határozatai és rendeletei

Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
letének határozatai:

77/2019. (VIII.28.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta és jóvá-
hagyta, a Hajmáskéri Közös 
Önkor-mányzati Hivatal és a 
Család- és n!védelem 2019. 
els! félévi gazdálkodásról 
szóló beszámolót.

78/2019. (VIII.28.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta és elfo-
gadta a Hajmáskéri Közös 
Önkormányzati Hivatal és a 
Család- és n!védelem 2019. 
évi költségvetésének módo-
sítását.

79/2019. (VIII.28.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önko-
rmányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta és elfo-
gadta a lejárt határidej" ha-
tározatok végrehajtásáról 
szóló jelentést.

80/2019. (VIII.28.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta és elfo-
gadta Hajmáskér Község 
Önkormányzata 2019. II. 
félévi üléstervét.

81/2019. (VIII.28.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel!-tes-
tülete megtárgyalta és el-
fogadta az Önkormányzat 
2019. els! félévi gazdálko-
dásról szóló beszámolót.

82/2019. (VIII.28.) határo-
zat:

Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete az el!terjesztésben fog-
lalt bevételi és kiadási el!i-
rányzat módosításokat meg-
tárgyalta és azt elfogadja.

83/2019. (VIII.28.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. tör-
vény 23.§ bekezdése alap-
ján a helyi választási bizott-
ság tagjainak és póttagjainak 
a következ! személyeket vá-
lasztja meg:
Tagok:
- Kremó Éva Magdolna  
8192 Hajmáskér, Munkácsy 
M u. 6.
- Hadházy Krisztina   
8192 Hajmáskér, Jókai M. 
lakótelep 1/A. fsz. 2.
 - Tóth László    
8192 Hajmáskér, Kossuth 
Lajos utca 81.
Póttagok:
 - Ladányi Ibolya  
 8192 Hajmáskér, 
Bem József utca 7.
- Ihász Viktorné   
8192 Hajmáskér, Pet! Sán-
dor u. 1.

84/2019. (VIII.28.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-
testülete a választási eljárás-
ról szóló 2013. évi XXXVI. 
törvény 35. § (1), 24.§ (1) 
bekezdése alapján a szava-
zatszámláló bizottságok tag-
jainak és póttagjainak az 
alábbi személyeket választ-
ja meg: 
- Bálint György   
8192 Hajmáskér, Kossuth 
Lajos utca 73.
- Koncsek Erika   
8192 Hajmáskér, Tábori út 
14/C. 1/6.
- Boros Endréné   

8192 Hajmáskér, Tábori  út  
83.

85/2019. (VIII.28.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önko-
rmányzata Képvisel!-testü-
lete, mint az 5. sorszámú 
Hajmáskér ivóvízellátó ví-
ziközm"-rendszer, Ellátásért 
felel!se; a Bakonykarszt 
Víz- és Csatornam" Zrt ál-
tal készített, a Magyar 
Energetikai és Közm" – sza-
bályozási Hivatalhoz en-
gedélyezésre benyújtan-
dó, 2020 – 2034 Gördül! 
Fejlesztési Tervet jóvá-
hagyta.

86/2019. (VIII.28.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önko-
rmányzata Képvisel!-testü-
lete, mint az 56. sorszámú 
Veszprém szennyvízelve-
zet! és -tisztító vízközm"-
rendszer, Ellátásért felel!-
se; a Bakonykarszt Víz- és 
Csatornam" Zrt által készí-
tett, a Magyar Energetikai 
és Közm" – szabályozá-
si Hivatalhoz engedélyezés-
re benyújtandó, 2020 – 2034 
Gördül! Fejlesztési Tervet 
jóváhagyta.

87/2019. (VIII.28.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-
testülete megtárgyal-
ta és elfogadta a Bakony 
Hadtörténeti Alapítvány 
2018. évi tevékenységér!l 
szóló beszámolóját.

88/2019. (VIII.28.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-
testülete megtárgyalta és 
hozzájárul, a Hajmáskér 
98 hrsz. és a Hajmáskér 
99 hrsz. ingatlanok közöt-

ti, Szilvás Károly Dániel 
földmér! mérnök (8419 
Csesznek, Vasút utca 50.) 
által 012/2019 munkaszá-
mon készített változási váz-
rajz szerinti telekhatár ren-
dezéshez.

89/2019. (VIII.28.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta a „Magyar 
Falu Program Temet! fej-
lesztése” tárgyú napirendi 
pontot és az alábbi határoza-
tot hozza:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-
testülete megtárgyalta és 
jóváhagyta, hogy a Mi-
niszterelnökséget vezet! mi-
niszter által meghirdetett, 
Magyar Falu Program kere-
tében, „Temet! fejlesztése” 
cím", MFP-FFT/2019 kód-
számú alprogramra, az ön-
kormányzat tulajdonában 
lév!, Hajmáskér 617 hrsz. 
ingatlanon található ravata-
lozó b!vítésére – lagória 
építésére – pályázatot nyújt 
be bruttó 2.099.915,- Ft ér-
tékben.
2.) A Képvisel!-testület fel-
hatalmazza a Polgármestert 
a tervezett fejlesztés meg-
valósításáról szóló pályázat 
benyújtására, az ahhoz kap-
csolódó szükséges nyilatko-
zatok megtételére.

90/2019. (VIII.28.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-
testülete megtárgyalta a 
„Magyar Falu Program 
Önkormányzati tulajdonú 
utak felújítása” tárgyú napi-
rendi pontot és az alábbi ha-
tározatot hozza:
1.) Hajmáskér Község 

(Folytatás a 4. oldalon.)
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(Folytatás a 3. oldalról.)
Önkormányzata Képvisel!-
testülete megtárgyalta és 
jóváhagyta, hogy a Mi-
niszterelnökséget vezet! mi-
niszter által meghirdetett, 
Magyar Falu Program ke-
retében, „Önkormányzati 
tulajdonú utak felújítása” 
cím", MFP-ÖTU/2019 kód-
számú alprogramra, az ön-
kormányzat tulajdonában 
lév!, Hajmáskér 023 és a 
020/4 hrsz. utak felújításá-
ra pályázatot nyújt be brut-
tó 29.843.969,- Ft értékben.
2.) A Képvisel!-testület fel-
hatalmazza a Polgármestert 
a tervezett fejlesztés meg-
valósításáról szóló pályázat 
benyújtására, az ahhoz kap-
csolódó szükséges nyilatko-
zatok megtételére.

91/2019. (IX.25.) határo-
zat:
1.) Hajmáskér Község 
Önkor-mányzat Képvisel!-
testülete kifejezi a Bursa 
Hungarica Fels!oktatási 
Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer 2020. évi for-
dulójához való csatlakozási 
szándékát.
2.) A Képvisel!-testület a 
csatlakozás érdekében fel-
hatalmazza Köbli Miklós 
polgármestert a Bursa 
Hungarica Fels!oktatási 
Önkormányzati Ösztön-
díjrendszer 2020. évi for-
dulójára való csatlako-
zási nyilatkozat aláírásá-
ra és az Emberi Er!forrás 
Támogatáskezel! részére 
való megküldésére. 
3.) A Képvisel!-testület fel-
kéri a Polgármestert, hogy 
gondoskodjon a pályázat ha-
tárid!ben való kiírásáról.

92/2019. (IX.25.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete 2019. november 01. 
napjától, 2020. március 31. 
napjáig, Hajmáskér Község 
Önkormányzata közútjai-

nak és intézményeihez gépi 
hótolási munka ajánlattételi 
felhívást ír ki.
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-
testülete az ajánlattéte-
li felhívást közzéteszi a 
Hajmáskéri Hír-lapban, a 
veszprémi Naplóban és a 
www.hajmasker.hu honla-
pon.

93/2019. (IX.25.) határo-
zat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzatának Képvisel!-
testülete a közszolgálati 
tisztvisel!kr!l szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 232. 
§ (3) bekezdésében ka-
pott felhatalmazás alap-
ján a Hajmáskéri Közös 
Önkormányzati Hiva-talban 
2019. december 23. napjá-
tól 2019. december 31. nap-
jáig igazgatási szünetet ren-
del el. Az igazgatási szünet 
alatt a Polgármesteri Hivatal 
zárva tart.
2.) A Képvisel!-testület fel-
kéri a Jegyz!t, hogy az igaz-
gatási szünet elrendelésér!l 
a lakosságot és a társszerve-
ket el!zetesen tájékoztassa.

94/2019. (IX.25.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-tes-
tülete a választási eljárásról 
szóló 2013. évi XXXVI. tör-
vény 35. § (1), 24.§ (1) be-
kezdése alapján a szavazat-
számláló bizottságok tagjai-
nak és póttagjainak az alábbi 
személyeket választja meg: 
- Kelemen Mária Zita  
8192 Hajmáskér, Honvéd 
utca 12. 
- Jungbluth Anikó  
8192 Hajmáskér, Kossuth 
Lajos utca 10.
- Hadházi Lászlóné  
8192 Hajmáskér, Diófa utca 
15.
- Stribl Rebeka   
8192 Hajmáskér, Jókai Mór 
lakótelep 5/D. 3/12.

95/2019. (IX.25.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-
testülete felkéri Köbli 
Miklós polgármestert, hogy 
keresse meg a Magyar 
Államvasutak illetékes te-
rületi igazgatóságát x vagy 
mobil, magas peron kialakí-
tásának lehet!ségével kap-
csolatban, amennyiben a 
Budapest Déli pályaudvar 
– Szombathely között Flört 
típusú személyvonatok fog-
nak megállni Hajmáskér 
vasútállomáson.

96/2019. (IX.25.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-tes-
tülete megtárgyalta és elfo-
gadta, hogy árajánlata alap-
ján az I.D.S. Elektronikus 
Vagyonvédelmi Kft. –t bízza 
meg a hajmáskéri kamera-
rendszer korszer"sítésével, 
karbantartására 1.567.060,- 
Ft+Áfa összegért, az önkor-
mányzat 2019. évi költség-
vetésének terhére.

97/2019. (IX.25.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta és elfogad-
ta, hogy az A&J Dogtraining 
kérelmével kapcsolatos 
döntést, a 2019. október 
13. napján megválasztott 
Képvisel!-testületre bízza.

98/2019. (IX.25.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-
testülete megtárgyalta és el-
fogadta, hogy Miklós Judit 
képvisel!t Hajmáskér jelké-
peinek (címer, zászló) hasz-
nálatára vonatkozó szava-
zásból kizárja.

99/2019. (IX.25.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-

testülete megtárgyalta a 
„Hajmáskér jelképeinek (cí-
mer, zászló) használata” tár-
gyú napirendi pontot és az 
alábbi határozatát hozta:
1.) Hajmáskér Község 
Önkor-mányzatának Kép-
visel!-testülete nem támo-
gatja Haj-máskér jelképei-
nek (címer, zászló) haszná-
latát.
2.) A Képvisel!-testület fel-
szólítja azokat a személye-
ket, akik Hajmáskér jelké-
peit (címer, zászló) eddig 
használták, hogy a jogsér-
tését haladéktalanul szüntes-
sék meg, ellenkez! esetben 
Hajmáskér község címeré-
r!l, zászlajáról és pecsétjé-
r!l szóló 10/2000. (VIII.10.) 
számú rendelete szerinti 
szankciókat kerülnek foga-
natosításra.

100/2019. (X.30.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-
testülete az Önkormányzat 
Szervezeti és M"ködési 
Szabályzatáról szóló 
12/2014.(XI.28.) önkor-
mányzati rendelet 32.§ alap-
ján a társadalmi megbíza-
tású alpolgármester titkos 
szavazással történ! megvá-
lasztásához 3 tagú a szava-
zatszámláló bizottságot hoz 
létre, melynek tagjai: Ékes 
Tamás elnök; Ispán Tímea 
Mária tag; Miklós Judit tag

101/2019. (X.30.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 74. § (1) bekez-
dése, valamint Hajmáskér 
Község Önkormányzatának 
Szervezeti és M"ködési 
Szabályzatáról szóló 
12/2014.(XI.28.) önkor-
mányzati rendelet 50. § (2) 
alapján, 2019. október 30. 
napjától Kovács Botond 
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képvisel!t választja meg tár-
sadalmi megbízatású alpol-
gármesternek.

102/2019. (X.30.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete a Helyi Választási 
Bizottság elnökének beszá-
molója alapján, a 2019. októ-
ber 13. napján megtartott he-
lyi önkormányzati képvise-
l!k és polgármester válasz-
tásról szóló eredményt tudo-
másul veszi és elfogadja.
Az alábbi összetétellel 
mondja ki a megalakulását:
Polgármester: 
  Köbli Miklós
Alpolgármester: 
  Kovács Botond
Képvisel!k: Ékes Tamás; 
Fornvald Zsolt; Ispán Tímea 
Mária; Miklós Judit; Simon 
Csilla.

103/2019. (X.30.) határo-
zat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete megállapítja, hogy 
Köbli Miklós polgármester 
- a Magyarország helyi ön-
kormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 
71.§ (4) bekezdés d) alpont-
ja alapján, 2019. október 
13. napjától havonta bruttó 
548.400,- Ft illetményre jo-
gosult. 
2.) A képvisel!-testület rög-
zíti, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 71.§ (6) bekezdése 
alapján Köbli Miklós f!ál-
lású polgármester havonta, a 
tiszteletdíja 15 %-ban meg-
határozott, bruttó 82.267,- 
Ft összeg" költségtérítésre 
jogosult.

104/2019. (X.30.) határo-
zat:
1.) Hajmáskér Község 
Önkormányzata Képvisel!-
testülete megállapítja, hogy 
Kovács Botond társadalmi 
megbízatású alpolgármester, 
a Magyarország helyi ön-

kormányzatairól szóló 2011. 
évi CLXXXIX. törvény 80. 
§ alapján, 2019. október 
30. napjától havonta bruttó 
158.000,- Ft illetményre jo-
gosult. 
2.) A képvisel!-testület rög-
zíti, hogy a Magyarország 
helyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. tör-
vény 80. § (3) bekezdése 
alapján Kovács Botond tár-
sadalmi megbízatású alpol-
gármester havonta, a tiszte-
letdíja 15 %-ban meghatáro-
zott, bruttó 23.700,- Ft össze-
g" költségtérítésre jogosult.

105/2019. (X.30.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-
testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 57. § (2) bekezdése, 
valamint az Önkormányzat 
Szervezeti és M"ködési 
Szabályzatáról szóló 
12/2014.(XI.28.) önkor-
mányzati rendelet 45. § (1) 
2) pontja alapján Pénzügyi 
és Gazdasági Bizottságot 
állít fel. 
A Bizottság tagjainak az 
alábbi képvisel!ket választ-
ja meg: 
elnök: Ékes Tamás képvi-
sel!
tagok: Fornvald Zsolt kép-
visel! és Ispán Tímea Mária 
képvisel!

106/2019. (X.30.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-
testülete a Magyarország 
helyi önkormányzatairól 
szóló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 39.§ (3) bekezdése, 
valamint az Önkormányzat 
Szervezeti és M"ködési 
Szabályzatáról szóló 
12/2014.(XI.28.) önkor-
mányzati rendelet 45. § 
(1) 1) pontja alapján a he-
lyi önkormányzati kép-
visel!i vagyonnyilatko-
zatok nyilvántartásával 
és ellen!rzésével kapcso-

latos feladatok ellátásá-
ra Összeférhetetlenséggel, 
Vagyonnyilatkozatok Keze-
lésével és Ellen!rzésével 
Foglalkozó Bizottságot ál-
lít fel. 
A Bizottság tagjainak az 
alábbi képvisel!ket választ-
ja meg: 
elnök: Fornvald Zsolt kép-
visel!
tagok: Miklós Judit képvi-
sel! és Ispán Tímea Mária 
képvisel!k

107/2019. (X.30.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete az Önkormányzat 
Szervezeti és M"ködési 
Szabályzatáról szóló 
12/2014. (XI.28.) önkor-
mányzati rendelet 45. § (1) 
3) pontja alapján Okta-tási, 
Kulturális és Sport Bizott-
ságot állít fel. 
A Bizottság tagjainak az 
alábbi képvisel!ket választ-
ja meg: 
elnök: Simon Csilla képvi-
sel!
tagok: Ékes Tamás képvise-
l! és Tóth Boglárka

108/2019. (X.30.) határo-
zat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete megtárgyalta és elfo-
gadta, hogy a község közút-
jainak hó eltakarítási munká-
lataira a Palota Busz Kft.-vel 
(8100 Várpalota, Szélhelyi 
út 5.) köt megállapodást a 
2019. november 01. napjá-
tól - 2020. március 31. nap-
jáig terjed! id!szakra, mely-
nek összege 1.200.000. Ft + 
Áfa, azaz Egymillió kett!-
százszázezer forint + Áfa. 
A hó eltakarítás össze-
ge Hajmáskér Község 
Önkormányzata költségve-
tésének közutak, hidak stb. 
szakfeladatára kerül elszá-
molásra.
2.) A Képvisel!-testület fel-
hatalmazza Köbli Miklós 
polgármestert a szerz!dés 
aláírására.

109/2019. (X.30.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-
testülete megtárgyalta és 
elfogadta, hogy 2019. no-
vember 25. napján 18:00 
órai kezdettel közmeghall-
gatást tart a hajmáskéri 
M"vel!dési Házban.

Hajmáskér Község Önkormányzata Képvisel! 
testületének rendeletei:

10/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelet:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képvisel!-testületének 
rendelete az önkormányzat 2019. évi költségvetésr!l szóló 
3/2019. (II.28.) önkormányzati rendeletének módosításáról.

11/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelet
Hajmáskér Község Önkormányzata Képvisel!- testületének 
rendelete az önkormányzat gyermekétkeztetési térítési díjak 
megállapításáról szóló 17/2013. (XII.19.) önkormányzati 
rendeletének módosításáról

12/2019. (VIII.29.) önkormányzati rendelet
Hajmáskér Község Önkormányzata Képvisel!- testületének 
rendelete az önkormányzat településkép védelmér!l 
szóló 17/2017. (XII.14.) önkormányzati rendeletének 
módosításáról

13/2019. (X.31.) önkormányzati rendelet:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képvisel!- testületének 
rendelete a helyi önkormányzati képvisel!k tiszteletdíjáról 
és természetbeni juttatásáról 
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Tájékoztatás a Magyar 
Falu Program keretében 

benyújtott támogatási 
kérelmekr!l

Hajmáskér Község Önkormányzata a Magyar Falu 
Program (MFP) keretében az alábbi pályázatokat nyújtotta 
be:

- MFP – KKE/2019 kódszámú pályázati kiírásra, 
„Zöldhulladék kezeléshez szükséges eszközök 
beszerzése” tárgyban, 14.999.999.- Ft összegre 
nyújtott be az Önkormányzat támogatási kérelmet. 
A Miniszterelnökség döntése értelmében 
a pályázat megfelelt a pályázati kiírásban 
meghatározott tartalmi értékelési szempontoknak, 
azonban a rendelkezésre álló forrás kimerült, ezért 
a benyújtott támogatási kérelem tartaléklistára 
került.

- MFP – ÖTU/2019 kódszámú pályázati kiírásra, 
a Hajmáskér 020/4 és 023 hrsz. utak (Tábor 
északi oldalán található Határ út) felújítására, az 
Önkormányzat 29.843 969,- Ft összegben nyújtott 
be támogatási kérelmet. A Miniszterelnökség 
döntése értelmében az Önkormányzat 29.843 967,- 
Ft, vissza nem térítend! támogatásban részesült. 
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló 
id!tartam (a pályázati kiírás szerint): 2020.01.31. 
– 2020.12.31.

- MFP – OUF/2019 kódszámú pályázati kiírásra, 
a Lurkó Óvodához (8192 Hajmáskér, Rákóczi 
Ferenc utca 13.) játszótéri eszközök beszerzésére 
és telepítésére, 4.960.099,- Ft összegben nyújtott 
be támogatási kérelmet az Önkormányzat. 
A Miniszterelnökség döntése értelmében az 
Önkormányzat 4.960.095,- Ft, vissza nem térítend! 
támogatásban részesült. A projekt végrehajtására 
rendelkezésre álló id!tartam (a pályázati kiírás 
szerint): 2020.01.31. – 2020.12.31.

- MFP – FFT/2019 kódszámú pályázati kiírásra, 
a hajmáskéri temet!ben található ravatalozóhoz 
árnyékoló kialakítására, 2.099.915,- Ft összegben 
nyújtott be támogatási kérelmet az Önkormányzat. 
A Miniszterelnökség döntése értelmében az 
Önkormányzat 2.099.914,- Ft, vissza nem térítend! 
támogatásban részesült. A projekt végrehajtására 
rendelkezésre álló id!tartam (a pályázati kiírás 
szerint): 2020.01.31. – 2021.01.31.

Tájékoztatás vasúti 
menetrenddel kapcsolatban
Az Önkormányzathoz megkeresés érkezett, mely sze-

rint a Budapest – Szombathely között közleked! alacsony 
padlós FLIRT vonatok helyett, magasított német kocsik 
fognak közlekedni, melyekre nehezebb a fel-és leszállás. 
A lakossági megkeresés alapján, az Önkormányzat levél-
ben megkereste a MÁV Zrt. Pályavasúti Területi Igazga-
tóságát, a 2019 – 2020 menetrendi id!szakban Hajmáskér 
állomáson megálló vonatok kocsi-összeállításával kap-
csolatban, melyre az alábbi tájékoztatást kaptuk.

A 2019. december 15 napjától életbe lév! menetrendi 
id!szakban változások lesznek a Budapest – Szombathely 
vasútvonalon. A jelenlegi Budapest – Veszprém viszony-
latban közleked! gyorsvonatok megsz"nnek, helyettük 2 
óránként Budapest – szombathelyi (hibrid) IC-k illetve 2 
óránként Budapest – zalaegerszegi (hibrid) IC-k fognak 
közlekedni, mely vonatok közül a Budapest – Szombat-
hely közötti (hibrid) IC-k fognak megállni Hajmáskér ál-
lomáson. A vonatokon az ex-német kocsikon kívül 1-1 db 
Bpm kocsi is lesz, melyekre könnyebb a felszállás, mint a 
német kocsikra. A reggeli és a délutáni csúcsid!ben lesz-
nek munkanapi s"rít! vonatok, melyek egy részét tovább-
ra is alacsony padlómagasságú motorvonatokból kíván-
ják kiszolgálni. Az utasok fel-és leszállását biztosító pe-
ron vagy peronok magasítási munkái nem szerepelnek a 
2020 – 2021 évekre jóváhagyott felújítási-karbantartá-
si tervben. Az Önkormányzat emelt peron kialakításával 
kapcsolatos kérését a Pályavasúti Területi Igazgatóság to-
vábbította a MÁV Zrt. Infrastruktúra Fejlesztési Igazga-
tóság felé.

Tisztelettel:
Hajmáskér Község Önkormányzata
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Hajmáskéren a 2019. október 13. napjára kit"zött helyi 
önkormányzati képvisel!k és polgármesterek, valamint a nemzeti-

ségi önkormányzati képvisel!k választásának eredményei
Hajmáskér polgármester választás eredménye:

Hajmáskér egyéni listás választás eredménye:

Hajmáskér települési roma nemzetiségi önkormányzati választás eredménye:
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RANDEVÚ 
ADY ENDRÉVEL…

Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából em-
lékeztünk nagy költ!nkre. Az irodalmi est háziasszonya 
Dominek Anna színm"vészn! volt,aki felidézte életét 
kortárs írások  és nagyszer" versei segítségével. Az iro-
dalmi klub tagjaitól is elhangzottak gyönyör"  Ady ver-
sek, melyek segítségével jobban megismertük költészeté-
nek sokszín"ségét. 

Köszönjük a nagyszer" élményt!           
                                                                                dv           

A Cselekv! közösségek 
pályázat jóvoltából ismét 
sikerült egy jó hangulatú 
családi napot szerveznünk 
november harmadik hétvé-
géjén.

A Lovarda kit"n! helyszí-
ne lett az els! - hagyomány-
teremt! céllal megrende-
zett - kolbászkészít! ver-
senynek, és a köré szerve-
zett m"sornak. Huszonkét 
csapat szállt versenybe a 
díjakért. Míg készültek a 
kolbászok, Gabrovits Pál 
(GRABO MUSIC) zenéjé-
re mulatoztak a résztvev!k 
és a látogatók.  Délután a 
Dékmárné Forgács Zsuzsa 
vezette Vadgalamb népi 
táncegyüttes adott m"sort, 
majd táncházat tartottak és 
jól megtáncoltattak min-
denkit. A kicsiket két szín-
m"vészn!: Dominek Anna 

és Módri Györgyi szóra-
koztatta  a F!zzünk mesé-
sen cím" zenés mesejáték-
kal. 

 Nagy sikert aratott dala-
ival a -  csak úkból álló - 
Vivát Bacchus énekegyüt-
tes is.

A program zárásaként az 
elkészült sültkolbászokat 
Tornyos Balázs mestersza-
kács zs"rizte.  

Köszönöm a munkatár-
saim nevében is a családi 
nap minden résztvev!jé-
nek, segít!jének, látogató-
jának, hogy sikeres, jó han-
gulatú rendezvényt tudtunk 
összehozni. 

Reméljük mindenki na-
gyon jól érezte magát és jö-
v!re folytathatjuk ezt a ha-
gyományt!

                                                                                                                           
Dancsó Valéria

HAJMÁSKÉRI VIGADALOM
 – kolbászkodás és minden más…

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


