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Megújult környezetben a Lurkók
2016. nyarán a fenntartó jóvoltából meg-

újult az óvodánk.
Mostanra a kívülr"l megszépült épület be-

rendezése is kicserél"dött. A gyerekek nagy 
örömére 2019. január 5-én megérkezett az új 
bútorok egy része.

Óvodai nevel" munkánk során nagy súlyt 
fektetünk a példamutatásra. Ez nemcsak vi-
selkedésünkben kell, hogy megmutatkoz-
zon, hanem az igényes és rendezett környe-
zet kialakításában is. A régi öreg bútorok 
közt eddig is zökken" mentesen történt az 
óvodai nevelés, de az új gondosan tervezett 
berendezés mindannyiunk számára kényel-
mesebbé és otthonosabbá tette a csoportszo-
bákat.

Az óvodások örömmel vették birtokukba 
az új székeket és asztalokat, meg is jegyez-

ték: „tök jók”. Türelmetlenül és lelkesedés-
sel várják a többi bútor érkezését is.

A szép és praktikus környezetben szívesen 
játszunk, énekelünk, körjátékozunk a gyer-
mekekkel.                                           

Köszönjük szépen: 
   Bukfenc csoport

    Napsugár csoport
Pillangó csoport  és az óvoda dolgozói

A „VHK” Veszprémi Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató Nonprofit Kft. a szelektív hul-
ladékgy!jtéshez, az ingatlanokon kihelyezett, 
a gy!jtéshez rendszeresített szabvány szelektív 
hulladékgy!jt" edényeket 2019. évben is min-
den hónap negyedik hétf"jén, az alábbi napo-
kon szállítja el:

- 2019. január 28.
- 2019. február 25.
- 2019. március 25.
- 2019. április 22.

- 2019. május 27.
- 2019. június 24.
- 2019. július 22.
- 2019. augusztus 26.
- 2019. szeptember 23.
- 2019. október 28.
- 2019. november 25.
- 2019. december 23.

Tisztelettel:
Hajmáskér Község Önkormányzata

Tisztelt Lakosok!



2

Tisztelettel köszöntöm 
Hajmáskér Község lakóit!
A nevem 

dr. Fl"rich-
Tóth Ág-
nes. Ko-
vács János 

György Hajmáskéri Közös 
Önkormányzati Hivatal jegy-
z"jének 2019. január 15. nap-
jával történ" nyugdíjba vonu-
lását követ"en én látom el a 
jegyz"i feladatokat.

Jelenleg Veszprémben la-
kom férjemmel, valamint két 
kisfiaimmal. Az általános is-
kolát Veszprémben, a gim-
náziumot Balatonfüreden és 
Veszprémben végeztem. Az 
érettségi letétele után a Buda-
pesti Corvinus Egyetem Ál-
lamigazgatási Karán szerez-
tem igazgatásszervez"i dip-
lomát, majd ezt követ"en a 
Károli Gáspár Református 
Egyetem Állam- és Jogtudo-
mányi Karán folytattam ta-
nulmányaimat. A jogi egye-
tem elvégzésével párhuzamo-
san a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal akkori jogel"djé-
nél kezdtem el dolgozni, ahol 
egészen 2018. decemberéig 
több területen (hatósági, hu-
mánpolitikai, jogi) is kipró-
báltam magam. A kormány-
hivatalnál eltöltött 10 év alatt 

közigazgatási és jogi szak-
vizsgát tettem.

Régi álmom vált valóra az-
zal, hogy 2019. január 16. 
napjától Hajmáskéri Közös 
Önkormányzati Hivatal jegy-
z"je lehetek.

Jegyz"ként kiemelt felada-
tomnak tekintem a hatósági és 
az önkormányzati feladatel-
látás törvényességének a biz-
tosítását, a polgármester és a 
képvisel"k tevékenységének 
a szakmai segítését. A közös 
önkormányzati hivatal veze-
t"jeként arra fogok töreked-
ni, hogy a felel"sséggel dol-
gozó munkatársaim révén a 
közügyek intézése, a közigaz-
gatási feladatok megoldása az 
Önök megelégedésére, mind-
két településen az állampol-
gárok érdekeinek megfelel"-
en méltányosan és jogszer!-
en történjen. Nagyon fontos-
nak tartom, hogy a lakosok 
elégedettek legyenek a közös 
hivatal dolgozóinak munká-
jával és problémáik a lehet" 
leghamarabb, minél rugalma-
sabban, és ügyfélbarát módon 
kerüljenek megoldásra.
Hajmáskér, 2019. január 16.

dr. Fl!rich-Tóth Ágnes
 jegyz!

A  LAKOSSÁG FIGYELMÉBE 
A HELYI ADÓK 

VÁLTOZÁSÁRÓL
A fenntarthatóság és a fejlesztések folytatása  érdekében az 

Önkormányzat az alábbiak szerint módosítja a helyi adók mér-
tékét 2019.január 01.-t"l. Új adók bevezetésére nem kerül sor.

Kommunális adó maximálisan megállapítható mértéke 
29.340  Ft/év/lakóingatlan.

Ipar!zési adó mértéke maximum 2% lehet.
Kommunális adó mértéke    Régi  :  4.000.-Ft/év/lakóingatlan
                                             Új      :  8.000.-Ft/év/lakóingatlan
Ipar!zési adó mértéke          Régi  :       1%
                                             Új      :       1.5 %  

Összehasonlításul néhány környez" település adói.
Öskü Község adói   :   Kommunális adó :   7.000.-Ft/év
                                   Ipar!zési adó       :   2%
                                   Építmény adó      :   200.-Ft/m2/év

#si Község adói      : Kommunális adó  :  14.000.-Ft/év
                                   Ipar!zési adó        :   2%

Sóly Község             : Kommunális adó :  10.000.-Ft/év
                                   Ipar!zési adó        :    1%
                                   Telekadó              :   50.-Ft/m2/év
                                   Építményadó        : 800.-Ft/m2/év

      Hajmáskér Község Önkormányzat

A Pápán 1919.január 17-
én született, gyermekkorá-
ban Hárságyon élt, a pápai 
Református Teológián tanult 
Dezs" bácsi tanulmányai el-
végzése után Finnországban, 
a tamperei népf"iskolán ta-
nított magyar nyelvet, majd 
haza érkezve segédlelkész-
ként, kés"bb a  Dunántúli 
Református Egyházkerület 
püspöki titkáraként  dolgo-
zott.

1955-t"l nyugdíjazásá-
ig, 1991-ig Inotán szolgált 
református lelkészként, de 
még nyugdíjazása után is 
pár évig ellátta a vilonyai és 
királyszentistváni gyüleke-

zetben a lelkészi teend"ket.  
Dezs" bácsi nyugdíjazá-
sa után került Hajmáskérre, 
mivel felesége, Zergi Irén 
(megh.1999) családja "s-
hajmáskéri volt. A házas-
ságból 3 gyermek született, 
akik 7 unokával, 6 déduno-
kával örvendeztették meg 
Dezs" bácsit. A kiváló szel-
lemi állapotban lev" ünne-
pelt megjegyezte, a magas 
kor nem szokatlan családjá-
ban. Édesapja 86, édesany-
ja 97 évet élt. Testvérei kö-
zül az egyik 91 éves korában 
hunyt el, a húga, Jolán pedig 
nemrég múlt 98 éves.    

Köbli Miklós polgármester úr köszöntötte Csajági Dezs! 
nyugalmazott lelkészt 100. születésnapján
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Kiválóan szerkesztett ze-
nés irodalmi összeállítás-
sal ajándékozták meg a né-
z"ket a magyar kultúra nap-
ja alkalmából fellép" m!vé-
szek a hajmáskéri m!vel"-
dési házban vasárnap este.

A Gizella N"i Kar, 
Dominek Anna színészn" 

és Teleki Gerg" zongoram!-
vész közrem!ködésének kö-
szönhet"en a Végtelenségbe 
ámul a tél címet visel" ünne-
pi esttel egy tartalmas, ösz-
szetett m!vészeti élménnyel 
ünnepelhették a magyar kul-

túra napját a helyiek január 
20-án a hajmáskéri m!vel"-
dési házban.

A három nagyobb egység-
re tagolódó ünnepi est során 
különböz" m!vészeti ágak 
fonódtak össze, hangula-
tos, a magyar kultúrában el-
foglalt helyüket illet"en pe-

dig egyenesen ikonikus ver-
sek, kórus – és zongoram!-
vek hangzottak el. Az ön-
magukban is különösen 
er"s darabok, így Radnóti 
Miklós Két karodban, 
Illyés Gyula Bartók, vagy 

Reményik Sándor Ne pró-
bálj!, Kegyelem és Gyógyíts 
meg! cím! verse, továb-
bá Bartók Béla Csujjogató, 
Karai József Estéli nótá-
zás, vagy Liszt Ferenc VI. 
Magyar rapszódia cím! ze-
nem!ve egymással kölcsön-
hatásba lépve új jelentések-
kel, tartalmakkal telít"dött, 
így az eredeti alkotások a ki-
váló szerkesztésnek köszön-
het"en tovább gazdagodtak.

A Gizella N"i Kar tag-
jai csodálatos harmóniák-
kal varázsolták el a néz"-
ket, Dominek Anna színész-
n" valamennyi verset él-
ményszer!en, szorosan a 

felcsendül" zenem!vekhez 
kapcsolva adta el", Teleki 
Gerg" zongorajátékai kö-
zött pedig a Himnuszból és 
magyar népdalokból megál-
modott improvizációk is el-
hangzottak.

A Végtelenségbe ámul a 
tél címet visel" ünnepi est 
méltó módon hívta fel a fi-
gyelmet a magyar kultúra 
legfontosabb értékeire, kin-
cseire, és nem utolsó szem-
pontként a közönség köré-
ben is rendkívüli sikert ara-
tott.

Forrás: 
Leitner Vera/Napló

Versekkel, zenem!vekkel ünnepelték a kultúrát 
Hajmáskéren

2019. jan. 16–án a nyug-
díjas klub az évi közgy!lé-
sén új vezet"séget válasz-
tott:

klubvezet"nek: 
Borsné Szlapák Juliannát
vezet"helyettesnek:  
Omász Istvánnét
gazdasági felel"snek:
Ihász Viktornét 

választotta meg a klub tag-
sága.

 kultúrfelel"s: 
Kelemen Mária Zita

2019 év februárjától min-
den hónap els" keddjén 

Nyugdíjas Kávéházat tar-
tunk ahol színes, érdekes 
el"adásokra várunk minden 
érdekl"d"t, akit a meghir-
detett téma érdekel.

Helyszín: 
Közösségi Ház nyugdíjas 

terem.

Nyugdíjas Kávéház 

Február 5.  14 óra 
Téma: 
Semmelweis Ignác az 

anyák megment"je - élete 
és munkássága 

Az els" n"i orvosok  

Január –február hónap je-
les napjai és a hozzájuk kö-
t"d" népszokások 

El"adó: 
Kelemen Mária Zita 

Március 5. 14 óra
Téma: 
Öskü község története
El"adó: Antal Sándorné

Április 2. 14 óra
Téma: 
Költészet napja 
Radnóti Miklós élete és 

költészete 
Verses el"adás 

Fel: Kelemen Mária Zita 

A nyugdíjas kávéház után 
ezek a kedd délutánok 16 
órától kib"vülnének egy 
férfias tagozattal is, melyre 
minden férfitársat szeretet-
tel várnak a nyugdíjas klub 
férfitagjai. 

Jelentkezéseket várjuk: 
06/30-842-9634 telefon-
számon ill. személyesen a 
heti keddi klubnapokon 14 
-16 óra között a Közösségi 
Házban.

KMZ 
Kf.

Vadgesztenye Nyugdíjas Klub hírei
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BOCSÁNATKÉR"  KÖZLEMÉNY

Alulírott Varsányi István a Hajmáskér Táborkuta-
tó Facebook oldal kezel"je az alábbi közleményt teszem    
közzé.

Az oldal bejegyzésével kapcsolatban Köbli Miklós pol-
gármester rágalmazás, becsületsértés címen feljelentést 
tett ellenem valótlan bejegyzés miatt. A tárgyaláson Köb-
li Miklós polgármester elfogadta bocsánatkérésemet, me-
lyet közzeteszek honlapomon és a Hajmáskéri Hírlapban 
és így eltekint a további eljárástól. Hídvégi András az El 
Parancsnoksági épület (Kastély) tulajdonosa azt mondta, 
hogy Köbli Miklós polgármester az épület környezetének 
f!nyírásáért és egyéb munkák elvégzéséért 3.000.000.-Ft-
ot kért és kapott Hídvégi Andrástól.

Az épület környezetének f!nyírását, kerítés építését és 
egyéb munkálatokat az akkori sólyi polgármester, Juhász 
Tibor vállalkozása végezte. Köbli Miklós polgármester 
nem kért és nem kapott pénzt a munkák elvégeztetéséért 
Hídvégi Andrástól.

A valótlan információkat Hídvégi András elmondása 
alapján tettem közzé.

A honlapon közzétett valótlan állításokért ezúton BO-
CSÁNATOT kérek Köbli Miklós polgármestert"l.

Varsányi István
Hajmáskér Táborkutató

 A facebook oldalán Varsányi István azzal vádolja Köb-
li Miklós polgármestert és a Képvisel" testületet, hogy be-
csapta Hidvégi Andrást az E1 épület(kastély) megvételekor.

Felajánlottam Varsányi Istvánnak, hogy személyesen te-
kintse meg az Önkormányzatnál az adás-vételi szerz"dést. 
Elfoglaltsága miatt 3 hónap alatt sem tudott id"t szakitani  
arra, hogy személyesen megtekintse a szerz"dést így azt el-
küldtem részére.

Az E1 parancsnoki épület(kastély) adás-vételi szerz"dé-
sében egyértelm!en szerepel, hogy az épület m!emlék és 
környezete m!emléki környezet. Semmilyen dokumentum-
ban nem szerepel a szobák száma.(365) A szerz"dés szerint 
az épületet a vev" megtekintett állapotban vásárolta meg, 
tudatában volt annak, hogy mit vásárol.

A szerz"dés egyértelm!en igazolja, hogy Köbli Miklós 
polgármester és a Képvisel" testület nem csapta be Hidvégi 
Andrást.

Köbli Miklós
polgármester

TÁJÉKOZTATÁS A TÉLI 
REZSICSÖKKENTÉS 

IGÉNYEK TELJESÍTÉSÉR"L
Az Önkormányzat az igények alapján árajánlatokat kért 

be az igényelt tüzel"anyagokra.
Az árajánlatokat beérkezését követ"en kerül megrende-

lésre a legkedvez"bb ár alapján a tüzel"anyag. 
Az igényl"k írásban fognak tájékoztatást kapni a tüzel"-

anyag átvételének helyér"l és idejér"l.
A kiosztásra várhatóan február végéig sor kerül.

                                      Hajmáskér Község Önkormányzat



Hajmáskér Község Önkormányzata 
Képvisel#-testületének határozatai:

111/2018. (XI.28.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-tes-
tülete, a Magyarország he-
lyi önkormányzatairól szó-
ló 2011. évi CLXXXIX. 
törvény 84.§ (1) bekezdé-
se alapján tudomásul ve-
szi a jegyz" beszámolóját a 
Hajmáskéri Közös Önkor-
mányzati Hivatal 2017/18. 
évi tevékenységér"l.

112/2018. (XI.28.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-testü-
lete megtárgyalta és jóvá-
hagyta, a Hajmáskéri Közös 
Önkormányzati Hivatal és a 
Család- és n"védelem 2018. 
III. negyedéves gazdálko-
dásról szóló beszámolót

113/2018. (XI.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 2018. 
évi költségvetésének módo-
sítását

114/2018. (XI.28.) határo-
zat:

Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-testü-
lete megtárgyalta és jóvá-
hagyta, Hajmáskér Község 
Önkormányzata 2018. III. 
negyedévi gazdálkodásáról 
szóló beszámolót.

115/2018. (XI.28.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képvisel"-testü-
lete megtárgyalta és elfo-
gadta az el"terjesztésben 
foglalt bevételi és kiadási 
el"irányzat módosítását.

116/2018. (XI.28.) határo-
zat:

Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvise-
l"-testületet megtárgyalta a 
„Bursa Hungarica Fels"ok-
tatási Ösztöndíjpályázatok 
elbírálása” tárgyú napiren-
di pontot és az alábbi hatá-
rozatot hozta:

a.) Hajmáskér Község 
Önkormányzata Képvisel"-
testülete a Bursa Hungarica 
Fels"oktatási Önkormány-
zati Ösztöndíjpályázat ke-
retében 2019. évre vonat-
kozóan, 9 f" pályázó szá-
mára állapít meg támoga-
tást, melynek összege: 9 f" 
x 3.000,- Ft/hó x 10 hónap= 
270.000,- Ft. 

Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel"-
testülete felkéri a Jegyz"t, 
hogy a megállapított támo-
gatás összegét a 2019. évi 
költségvetésébe 270.000,- 
forint keretösszeget a Bursa 
Hungarica ösztöndíj-támo-
gatás terhére tervezzen be.

b.) Felkéri továbbá a Kép-
visel"-testület a Polgármes-
tert, hogy az Általános Szer-
z"dési Feltételek (a továb-
biakban: ÁSZF) 17. §-ában 
foglaltak szerint döntésér"l 
a bírálati lapokat 2018. de-
cember 14-ig küldje meg 
a Támogatáskezel" részé-
re, valamint 2018. decem-
ber 17. napjáig a támogatá-
sok összesített adatait hozza 
nyilvánosságra és a pályá-
zókat postai úton értesítse.

117/2018. (XI.28.) határo-
zat:

1.) Hajmáskér Köz-
ség Önkormányzata Kép-
visel"-testülete, a 2019. 
évi bels" ellen"rzési ter-
vében foglaltak elvégzés-
re, Horváthné Székely Zita 
(8228 Lovas, Öreghegyi út 
302/7) bels" ellen"rt bíz-
za meg 280.000,- Ft bruttó 
összegben.

2.) Hajmáskér Köz-
ség Önkormányzata Képvi-
sel"-testülete felhatalmazza 
Köbli Miklós polgármester 
a megbízási szerz"dés alá-
írására.

118/2018. (XI.28.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-testü-
lete megtárgyalta és elfo-
gadja, Hajmáskér Község 
Önkormányzata 2019. évi 
bels" ellen"rzési ütemter-
vét.

119/2018. (XI.28.) határo-
zat:
Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel"-

-testülete megtárgyalta a 
BAKONYKARSZT Zrt. 
ajánlását a házi beemel"k 
villamos energia ellátásáról 
és a következ" döntést hoz-
ta:

1. A felhasználási hely-
t"l független energiael-
látás kiépítése kapcsán a 
BAKONYKARSZT Zrt. 
számítási módszerét elfo-
gadja és megállapítja, hogy 

a szennyvíz beemel"k fel-
használási helyt"l független 
energiahálózattal történ" ki-
váltása aránytalanul magas 
költségráfordítással jár.

2. A víziközm!-szolgál-
tató által javasolt megálla-
podások közül azt a szer-
z"dést kívánja megkötni a 
Felhasználókkal, mely sze-
rint a szennyvíz beemel" 
folyamatos energiaellátásá-
nak biztosítása és költség-
viselése továbbra is a Fel-
használó kötelezettsége.

3. Felkéri a polgármes-
tert, hogy az Önkormányzat 
döntésér"l a szennyvíz be-
emel"kkel érintett lakoso-
kat és a víziközm!-szolgál-
tatót értesítse.
120/2018. (XI.28.) határo-
zat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képvisel"-tes-
tülete az alábbi beruházások 
vonatkozásában terven felü-
li értékcsökkenés elszámo-
lását írja el" az államháztar-
tás számvitelér"l szóló, mó-
dosított 4/2013. (I.11.) Kor-
mányrendelet 53.§ (1) b) 
pontja értelmében:

2.) A Képvisel"-testület fel-
hatalmazza a polgármestert, 
hogy az 1. pontban megha-
tározott terven felüli érték-
csökkenés elszámolásával 
kapcsolatban a szükséges 
intézkedéseket tegye meg.

121/2018. (XI.28.) határo-
zat:

Hajmáskér Község Ön-
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kormányzata megtár-
gyalta a „TOP-5.3.1-16-
VE1-2017-00010 A helyi 
identitás és kohézió er"sí-
tése” tárgyú napirendi pon-
tot és az alábbi határozatot 
hozta:

1.) A TOP 5.3.1-16-
VE1-2017-00010 számú 
Hajmáskéri Cselekv" kö-
zösségek cím! nyertes pro-
jekt megvalósítása érdeké-
ben a benyújtott árajánlat-
ok alapján a megalapozó 
dokumentumok, Cselekvé-
si terv és rendezvénynaptár 
elkészítésével a Bakony és 
Balaton keleti Kapuja Köz-
hasznú Egyesületet bízza 
meg 2.745.00 Ft összegben.

2.) Felhatalmazza a 
polgármestert a szerz"dés 
aláírására.

3.) Felhatalmazza a 
polgármestert, hogy a TOP 
5.3.1-16-VE1-2017-00010 
számú Hajmáskéri Cselek-
v" közösségek cím! nyertes 
projekt tekintetében az el-
fogadott költségkeret figye-
lembe vételével a pályáza-
ti el"írásnak megfelel"en a 
szerz"déseket megkösse, a 
beszerzéseket megtegye.

122/2018. (XII.12.) hatá-
rozata:
Hajmáskér Község Önkor-

mányzata Képvisel"-testü-
lete megtárgyalta és elfo-
gadta a lejárt határidej! ha-
tározatok végrehajtásáról 
szóló jelentést.

123/2018. (XII.12.) hatá-
rozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-testü-
lete megtárgyalta az "Hiva-
tal épületének tet"szerke-
zetének felújítására érkezett 
ajánlatok elbírálása" cím! 
el"terjesztést, és az alábbi 
döntést hozza:

1.) Hajmáskéri Közös Ön-
kormányzati Hivatal épüle-
tének tet"szerkezetének fel-
újítására három ajánlat ér-
kezett:

- Átrium 88 Kft. (1116 
Budapest, Ringló u. 74.)  
bruttó 9.124.994,- Ft

- Vár-Top-V. Bt. (8100 
Várpalota, Kismez" u. 2/A.) 
bruttó 10.167.644,- Ft

- Nick Épít"ipari Kft. 
(8414 Olaszfalu, Berzsenyi 
u. 8.) bruttó 10.276.840,- 
Ft

2.) Hajmáskér Község 
Önkormányzata a kedve-
z"bb ajánlattev", Átrium 
88 Kft. (1116 Budapest, 
Ringló u. 74.) bízza meg a 
Hajmáskéri Közös Önkor-
mányzati Hivatal tet"szer-
kezetének felújítási mun-

káinak elvégzésére bruttó 
9.124.994,- Ft összegért.

3.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel"-tes-
tülete felhatalmazza Köbli 
Miklós polgármestert a szer-
z"dés aláírására.

124/2018. (XII.12.) hatá-
rozat:

1.) Hajmáskér Község 
Önkormányzat Képvisel"-
testülete – a nemzeti köz-
nevelésr"l szóló, 2011. évi 
CXC. törvény 98. § (18) be-
kezdés értelmében – 2018. 
december 01. napjától a 
hajmáskéri Lurkó Óvoda 
vezetésével kapcsolatos fel-
adatok ellátására, az intéz-
ménynél határozatlan köz-
alkalmazotti jogviszony-
nyal rendelkez" Tóth Bog-
lárka óvodapedagógust bíz-
za meg.

Az intézményvezet"i 
megbízás határozott id"re, 
2019. augusztus 15. napjá-
ig szól.

2.) Az intézményve-
zet"i pótlékot az illetmény-
alap 40%-ának megfelel" 
mértékben állapítja meg.

3.) A Képvisel"-tes-
tület felhatalmazza a pol-
gármestert, hogy a vezet"i 
megbízással kapcsolatos in-
tézkedéseket tegye meg.

4.) Jelen határozattal a 

97/2018. (IX.26.) határozat 
hatályát veszti.

125/2018. (XII.12.) hatá-
rozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-tes-
tülete felhatalmazza Köb-
li Miklós polgármestert 
az EFOP-1.2.9-17-2017-
00015 „N"i Információs és 
Szolgáltató Központ létre-
hozása Várpalotán” elneve-
zés! projekttel kapcsolatos 
együttm!ködési megállapo-
dás aláírására.

Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel# 
testületének rendeletei:
10/2018. (XI.29.) rendelet:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-tes-
tülete megtárgyalta és jó-
váhagyta, Hajmáskér Köz-
ség Önkormányzata költ-
ségvetésér"l szóló 3/1018. 
(III.01.) önkormányzati ren-
delet módosítását.

11/2018. (XI.29.) rendelet:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel"-testü-
lete megtárgyalta és jóvá-
hagyta, Hajmáskér Község 
Önkormányzata helyi adók-
ról szóló 10/2014. (IX.25.) 
önkormányzati rendeleté-
nek módosítását.
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Könyvtár nyitva tartás:
Hétf#: 15-18 óráig 
Kedd: 9-12  óráig 

Szerda: 15-18 óráig 
Csütörtök: 15-18 óráig

Várjuk kedves régi és új olvasóinkat 
a megszokott nyitva tartási id#ben, 
új helyen: a Muzeális Kiállítóhely 

megújult könyvtárában.


