A HAJMÁSKÉRI ÖNKORMÁNYZAT IDŐSZAKI TÁJÉKOZTATÓJA

2019. május

XVIII. ÉVFOLYAM

Európai Parlamenti Választásokkal
kapcsolatos felhívás
Tájékoztatjuk Önöket,
hogy 2019. május 26. napján kerül sor az Európai
Parlamenti
képviselők
megválasztására, melynek
helyéről és idejéről értesítőt kaptak.

TARTALOM
Európai parlamenti
választások
1. o.
Bölcsödei
igényfelmérés
1.o.
Lomtalanítás
2.o.
Álláshirdetés
2. o.
Májusi programok
2. o.
Óvodai farsang
3. o.
Önkormányzati
határozatok és
rendeletek
4-5. o.
Nyugdíjas hírek
6. o., 7. o.
Közös Jövőnkért
alapítvány hírei
6. o.
Szépkorú köszöntése
7. o.
Lakossági felhívások
8. o.

Felhívjuk a figyelmüket, hogy a választási eljárásról szóló 2013. évi
XXXVI. törvény 176. §-a
kimondja, hogy
„175. § A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott
szavazóköri
névjegyzékben szerepel.

176. § (1) A választópolgár a személyazonosság igazolására alkalmas,
magyar hatóság által kiállított hatósági igazolványnyal igazolja személyazonosságát. Az Európai Unió
más tagállamának állampolgára az állampolgársága szerinti tagállam hatáskörrel rendelkező hatósága által kiállított útlevéllel vagy személyazonosító igazolvánnyal igazolja személyazonosságát.
(2) A választópolgár
a) a lakcím igazolására

alkalmas okmánnyal igazolja lakcímét vagy
b) a személyi azonosító
igazolására alkalmas okmánnyal igazolja személyi
azonosítóját.
(3) A szavazatszámláló bizottság megállapítja,
hogy a polgár szerepel-e
a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben.”
Kérjük, hogy 2019. május 26. napját megelőzően
ellenőrizzék, hogy a fenti
okmányok érvényesek-e,
amennyiben nem azok
megújításáról gondoskodni szíveskedjenek.

Bölcsödei igényfelmérés
Hajmáskér Község Önkormányzata tervezi bölcsődei csoport indítását, ennek érdekében előzetes igényfelmérést végez.
Várjuk azon szülők jelentkezését akik
munkába állás céljából szeretnék gyermeküket bölcsödében elhelyezni.
Feltétel:
- a gyermek és szülő állandó hajmáskéri
lakos
- munkáltatói igazolás a szülők részéről,
- vagy nyilatkozat a szülő részéről,hogy
bölcsődei elhelyezést követően munkába áll
A

bölcsődei

ellátás

megszűnik ha

a szülő munkaviszonya megszűnik és 30
napon belül új munkaviszonyt nem létesít.
Az Önkormányzat célja megegyezik a
Kormány azon törekvésével, hogy támogassa azokat a családokat ahol a szülők dolgozni szeretnének.
Igénylésnél kérjük megadni a gyermek
születési adatait, lakcímét és csatolni kell a
munkáltatói vagy szülői nyilatkozatot.
Az igényléseket az alábbi címre kérjük eljuttatni postán vagy személyesen:
Hajmáskér Község Önkormányzata
8192.Hajmáskér,Kossuth L. utca 31.
Hajmásér Község Önkormányzata

Hajmáskér Község Önkormányzata
álláshirdetése

LOMTALANÍTÁS

KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ munkakör

Tájékoztatjuk Hajmáskér lakosságát, hogy a
Veszprémi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit KFT. és
Hajmáskér Község Önkormányzata
lomtalanítást szervez a következők szerint:

Határozott idejű: 2021 december 31- ig
A foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő
Bér: 195 e Ft bruttó /hó
A munkavégzés helye: Hajmáskér kulturális színterei
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- a hagyományos művelődésszervezői feladatok ellátása
- rendezvények, programok szervezése
- civil kapcsolatok gondozása
- kapcsolattartás a helyi oktatási intézményekkel
- pályázati adminisztráció
- opció: könyvtári feladatok ellátása
Pályázati feltételek:
Minimum érettségi bizonyítvány
Felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások)
A munkavégzéshez kötelező közösségfejlesztő 120 órás OKJtanfolyam elvégzése a foglalkoztatás időtartama alatt (a projekt fizeti a tandíjat)
Az elbírálásnál előnyt jelent:
Szakirányú végzettség, gyakorlati tapasztalat
Elvárt kompetenciák:
- Kiváló szintű önálló és rugalmas munkavégzés,
csapatmunkára való képesség
- Kiváló szintű kommunikációs és fogalmazási készség
Benyújtandó dokumentumok:
Fényképes önéletrajz és motivációs levél
Végzettséget igazoló okiratok másolata
A pályázatok elbírálását követően az állás azonnal betölthető.
További információ: 06 20 3605044
Benyújtás személyesen a Hajmáskéri Önkormányzati
Hivatalban vagy emailben: muvhaz.hajmasker@gmail.com

A lomok lerakási helye:
Hajmáskér Iskola u. 8. (LOVARDA)
Átvétel időpontja:
2019. június 22. (szombat)
8:00-18:00 óráig
2019. június 23. (vasárnap)
8:00-18:00 óráig
*A fenti időponton kívül nem szállítható be lom a kijelölt
gyűjtőhelyre,
*Lomot az önkormányzat csak belterületi házas ingatlantulajdonosoktól fogad be
*Lomtalanítás során a gyűjtőedényben el nem helyezhető, nagyobb méretű hulladékok
(háztartási berendezési tárgyak, eszközök) rakhatók le.
*Ép állapotú elektronikai hulladékok (elektromos berendezések) is beszállíthatók.
Lomtalanítás során nem beszállítható hulladékok:
- Építési törmelék, Bontási törmelék
- Veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer,
olaj),
- Kerti hulladék, zöldhulladék, nyesedék,
- Fénycsövek
- Gumiabroncs
- Naponta képződő háztartási hulladék (papír, könyv,
flakon, ruhanemű)
Közterületen és külterületen hulladékot elhelyezni szigorúan tilos! /2012. évi II. törvény 196. § (2)/
A lomtalanítás ideje alatt fokozott rendőri és polgárőri ellenőrzés várható az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében.
Lomtalanításkor se feledkezzen meg a szelektív gyűjtésről! A hasznosítható hulladékok kerüljenek a faluban található szelektív gyűjtőbe!
Hajmáskér Község Önkormányzata
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A fakivágás oka a muzeális kiállítóhely előtt
A Muzeális Kiállító Hely
épülete műemléki védettség alatt ál és a környezete műemléki környezet besorolásban van.
A fenti védettség miatt minden tervezett munkát az épületen és környezetén szaktervező által készített terv és az érintett hatóságok engedélye alapján
lehet.
Az önkormányzat megterveztette a hatósággal
egyeztetve az épület körüli terület parkosítását.

Az elkészült terveket a
Képviselő Testület 2016
februárjában megtárgyalta és az Építésügyi És
Örökségvédelmi Osztály
a VE-09D/EOH/004263/2016 ügyiratszámon jóváhagyta.
Az épület előtt található
6 db vadgesztenye fa több
mint 100 éves volt és levélaknázó moly által fertőzöttek. Állapotuk rossz
volt akár kisseb szél esetén

is töredeztek le az ágak veszélyeztetve az arra közlekedőket.
A szakértő ezért a gesztenyefák és 4 db egyéb fa
kivágását írta elő. A tervek
alapján 16 db magyar kőris
fa ültetésére fog sor kerülni
a kivágott fák helyére.
A tervben előírt típusú fát
az Önkormányzat megrendelte melyeknek várható
szállítása a rendelés vissza-

igazolás alapján 2019. július vége.
A leszállítást követően a
fák a tervnek megfelelően
ültetésre kerülnek.
A parkosítás tervei nyitvatartási időben megtekinthetők a Muzeális Kiállító Hely épületében, illetve
Hajmáskér Község honlapján teljes terjedelemben.
Hajmáskér Község
Önkormányzata

Óvodai farsangi bál, 2019. február 22.
Köszönet a Szülőknek és a Támogatóknak!
Az idei évben is az
Óvodások Szülei szervezték meg a kisgyermekek
télbúcsúztató farsangi bálját a Művelődési Házban,
az Önkormányzat jóvoltából. A szülői munkaközösség tagjai nagy szeretettel és odaadással nyújtottak
segítséget a szervezésben.
A szülők példaértékű öszszefogással segítettek az
előkészületekben és a bálon. Házi süteményekkel,
italokkal érkeztek amiket
egy jól együttműködő csapat kínált fel a vendégeknek. A sok szendvics mellett, a gyerekek igazi nagymama ízeket kóstolhattak.
A szendvicsek hozzávalóit az Andi ABC és a Slepa Kft. hajmáskéri boltja ajánlotta fel, a tányérokat - poharakat - szalvétát
pedig a Higiénia 2005 Kft.
biztosította.
A mulatságon a zene és
tánc mellett a tombola sem
maradhatott el. A tombo-

latárgyak nagy részét adományként kapták a szervező szülők, akik nagy örömmel vették a felajánlásokat:
az ÁCSapat FF Kft.-től, a
Hangulat Cukrászdától,
a Janker ABC-ből, a
Margaréta
ABC-ből,
a Mester Áruházból, a
Tarkabarka Mániától, va-

lamint a Szülőktől és az
Óvoda dolgozóitól.
A gyerekek szebbnél
szebb jelmezekbe öltözve vonultak fel a csoportjaikkal. Az óvó nénik mellett néhány szülő is maskarába bújt. Nem maradhatott el a játék sem, a főszerepet a fánkevő verseny

kapta, melyhez Hadházi
Lászlóné - Irénke néni
szülői segítséggel apró fánkokat sütött. Az ovisok
jót mulattak, a bál pedig
lufiesővel zárult.
Ezúton is köszönjük azt a
sok segítséget és felajánlást
minden érintettnek!
Szülői Munkaközösség
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Hajmáskér Község Önkormányzata
Képviselő-testületének határozatai és rendeletei
1/2019. (I.21.) határozat
1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a „Kiegyenlítő bérrendezési alap”támogatására
pályázatot nyújt be.
2.) Hajmáskér Község Önkormányzata 2018. július
01. napján, a Magyarország
2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C.
törvény 59. § (1) bekezdése szerinti illetményalapot,
38.650 forintot alkalmazta a
hivatali köztisztviselők vonatkozásában.
3.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete vállalja, hogy az illetményalapot 2019. január 01. napjától a Kvtv.-ben
rögzítetthez képest legalább
20%-kal emelt összegben,
azaz legalább 46.380 forintban állapítja meg.
4.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a pályázat benyújtásával kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
2/2019. (I.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. I. félévi
üléstervét.
3/2019. (I.30.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX.
törvény 80. § (2) bekezdése
értelmében, felülvizsgálata a
Hajmáskér Települési Roma
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Nemzetiségi Önkormányzatával kötött együttműködési megállapodást, melyet - a
határozat melléklete szerinti
tartalommal – jóváhagy.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza Köbli Miklós
polgármestert az együttműködési megállapodás aláírására.
4/2019. (I.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői 2019. évi teljesítmény követelményeinek
alapját képező kiemelt célokat.
5/2019. (I.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a nemzeti köznevelésről
szóló 2011. évi CXC. törvény 50.§ (8) bekezdése és
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012.
(VIII.31) EMMI rendelet 24.
§ (1a) bekezdései alapján az
alábbi határozatot hozza:
1.) A Hajmáskéri Gábor
Áron Általános Iskola felvételi körzethatára Hajmáskér
Község közigazgatási területére történő megállapítását
támogatja.
2.) A Képviselő-testület felkéri, a polgármestert a testület határozatáról tájékoztassa a Veszprém Megyei Kormányhivatal Veszprémi Járási Hivatalát.

6/2019. (I.30.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 101/2018. (X. 29.)
számú határozattal elindult településrendezési eszköz építési övezet módosításának dokumentációját elfogadja és azt a 314/2012
(XI.8.) sz. Korm. rendelet
42/A. § (2) szakasza alapján
végső szakmai véleményezésre történő megküldésre
alkalmasnak tartja.
2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyúttal nyilatkozza, hogy nem tartja szükségesnek a módosított településrendezési eszköz 2/2005.
(I.11.) Korm. rendelet szerinti környezeti vizsgálatát.
3.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete felkéri a polgármestert, hogy a döntés nyilvánosságra hozataláról gondoskodjon.
7/2019. (I.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta „az egészségügyi alapellátás háziorvosi / házi gyermekorvosi ügyeleti feladatok ellátásáról” szóló napirendi pontot és az alábbi határozatot
hozza:
1 Hajmáskér Község Önkormányzata 2019. május 01.
napjától Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával, való együttműködésben kívánja ellátni egészségügyi alapellátás háziorvosi / házi gyer-

mekorvosi ügyeleti feladatokat.
2A
Képviselő-testület
Veszprém Megyei Jogú
Város Önkormányzatával
kötendő feladat-átvállalási szerződést jóváhagyja.
3 A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.
8/2019. (I.30.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta a Hajmáskér 021 és
018/1 hrsz. ingatlanok telekösszevonását.
2.) A Képviselő-testület felkéri a polgármestert, hogy
a telekösszevonáshoz szükséges intézkedéseket tegye
meg.
9/2019. (I.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és jóváhagyta, hogy Hajmáskér Község
Önkormányzata alkalmazásában álló dolgozók részére béren kívüli juttatásként
adott 5.000 Ft/hó pénzöszszeget megszüntetni (a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 71.§-a 2019.01.01-től
nem nevesíti a pénzjuttatást a béren kívüli juttatások között). Nevezett öszszeg 2019.01.01-től az érintett dolgozók munkabérébe
kerül beépítésre.
10/2019. (I.30.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-tes-

tülete megtárgyalta és elfogadta, hogy Hajmáskér Község Önkormányzata engedélyezett létszám keretét egy
fővel megemeli.
2.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete az üres álláshelyre
egy fő karbantartót fog alkalmazni.
11/2019. (II.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő Testülete elfogadja a Hajmáskéri
Közös Önkormányzati Hivatal és a Család- és nővédelem 2019. évi költségvetését.
12/2019. (II.27.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2019. január 16-tól
alkalmazásban álló jegyző
részére, Hajmáskér Község
és Sóly Község közigazgatási területén, saját gépjármű hivatali célú használatával összefüggésben nettó
350 Ft/nap költségátalányt
állapít meg a Hajmáskéri
Közös Önkormányzati Hivatal mindenkori költségvetésének terhére.
2.) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert,
hogy a költségtérítéssel kapcsolatos intézkedéseket tegye meg.
13/2019. (II.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta
a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal Cafeteria
Szabályzatát.
14/2019. (II.27.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Ön-

kormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta Hajmáskéri Közös
Önkormányzati Hivatal jogszabályokban foglalt működésének hatósági ellenőrzésével kapcsolatos intézkedési tervet.
2.) A
Képviselő-testület
felkéri a jegyzőt, hogy a
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal működéséhez szükséges szabályzatokról készítsen listát és
az esetlegesen hiányzó szabályzatokat pótolja.
15/2019. (II.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta
a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló jelentést.
16/2019. (II.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 2018. évi belső ellenőrzési terv alapján lefolytatott
ellenőrzésekről
készített,
az előterjesztés mellékletét
képző összefoglaló éves jelentést tudomásul veszi.
17/2019. (II.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta
az önkormányzati képviselők vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítéséről
szóló jelentést.
18/2019. (II.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a Bendola Humán Szolgáltató Bt. (8175
Balatonfűzfő, Gagarin u.

19) részére, a működési feltételek javítása céljából,
1.500.000,- Ft pénzeszköz
átadását biztosítja, a központi költségvetésből kapott, család és gyermekjóléti feladat alapú támogatáson felüli, szociális támogatás terhére.
19/2019. (II.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és elfogadta, hogy a Veszprém Mentőállomás, korszerűbb mentéstechnikai eszközök beszerzésére, 50.000,- Ft, azaz
Ötvenezer forintos támogatást nyújt, az önkormányzat 2019. évi költségvetésének általános tartalékának
terhére.
Hajmáskér Község Önkormányzata
Képviselő-testülete felhatalmazza Köbli
Miklós polgármestert, hogy
a támogatási összeget utalja át az Országos Mentőalapítvány, CIB Banknál vezetett, 10700608-4989110251200002 számlaszámára.
20/2019. (II.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő - testülete megtárgyalta a „Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása által
biztosított személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételének
rendjéről, a fizetendő térítési
díjak megállapításáról szóló 9/2014. (III. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló rendelettel való
egyetértésről ” című előterjesztést és az alábbi döntést
hozta:

1.) Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő testülete a rendelet-tervezetben foglaltakkal egyetért, a
rendelet módosításához hozzájárulását adja Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének.
A Képviselő - testület felkéri
a polgármestert, hogy a határozatban foglaltakról a határozat megküldésével tájékoztassa Veszprém Megyei
Jogú Város Önkormányzatának polgármesterét.
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő testületének rendeletei:
1/2019. (II.28.) rendelet
Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, megtárgyalta és megalkotta a bankszámla-hozzájárulásról szóló rendeletét.
2/2019. (II.28.) rendelet
Hajmáskér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete, megtárgyalta és megalkotta a Hajmáskéri Közös
Önkormányzati Hivatalban
foglalkoztatott köztisztviselők illetménykiegészítéséről
és vezetői illetménypótlékjáról szóló rendeletét
3/2019. (II.28.) rendelet
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testülete megtárgyalta és megalkotta az önkormányzat
2019. évi költségvetéséről
szóló rendeletét
4/2019. (II.28.) rendelet
Hajmáskér Község Helyi
Építési Szabályzatról szóló
14/2010.(XII.2.) sz. rendeletének módosításáról.
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Nyugdíjas hírek
Március 30-án kellemes meghívásnak tettünk eleget
Sólyban. Nyugdíjas asztalitenisz bajnokságot szerveztek a
Sóllyal szomszédos községeknek.
4 fős csapatokat hívtak és egy játékvezetőt, melyben az
volt a feltétel, hogy hölgytagja is legyen a csapatnak. A mi
csapatunk tagjai: Halmi Júlia, Erdélyi István, Farkas István
és Torkos László voltak .A játékvezetői feladatokat pedig pedig Omász István látta el. Ők fiatalon is sokat pingpongoztak és amatőr versenyekre is jártak .Ha kedvük és idejük engedi akkor szívesen állnak az asztalok mögé egy-egy mérkőzésre még ma is.
Sajnos a többi meghívott község nem vett részt a bajnokságon így Sóly és Hajmáskér közt dőlt el a kupa sorsa.
A hajmáskéri csapat nagyon kitett, magáért mert egyéniben és csapatban is verhetetlennek bizonyultak. A kupa a miénk és jövőre ezt a bajnokságot a hajmáskéri nyugdíjas klub
rendezi majd.
KMZ

Közös Jövőnkért Alapítvány
CÉLJA
Az emberi kapcsolatok megerősítése.
Ennek érdekében művészeti, szabadidős, hagyományteremtő kulturális lehetőségek biztosítása 1997 óta.
JELENTŐS PROGRAMJAINK:
- Mikulás járat, Mikulás Manók Műhelye
- Szivárvány gála – művészeti ágak kavalkádja
- Szivárvány nyomában, Látlelet – kiállítások
- Nyári tematikus tehetséggondozó műhelyek,
- Határjárás, Tehetségek napja
Köszönjük, ha egyetért céljainkkal és támogatja személyi jövedelemadójának 1 %-ának felajánlásával működésünket, programjainkat.

ADÓSZÁM:

18924873 – 1 – 19

SZÍN - játék
Szereted a színeket?
Szívesen csatlakoznál egy közösségi alkotó programhoz?

Találkozzunk 2019. május 10-én (pénteken)
17 órakor a Muzeális kiállítóhely előtt!
Legyen rajtad a kedvenc színed!!!
A legaktívabbak – korosztályi megkötés nélkül
– Látványkonyhai főzésre kaphatnak meghívást, a
Tehetségek napja győztesei mellett.
Szeretettel vár: Miklós Judit
innovátor mestertanár
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Vadgesztenye Nyugdíjas Klub hírei
A Vadgesztenye Nyugdíjas
Klub kultúrcsoportjai ebben
az évben január 26-án, a IX.
országos nyugdíjas Ki mit
tud? veszprémi elődöntőjén
kezdték meg műsoraikkal a
bemutatkozást. Az elődöntőn 21 produkció vett részt,
amelyeket a zsűri a színpadképesség alapján bírált el. A
rendezvény nem titkolt célja, hogy „a résztvevőket az
élő kultúra további ápolására és a hagyományőrzés
folytatására ösztönözze.”
A Népdalkör bihari dalokból és bakonyi betyárdalokból összeállított dalcsokorral lépett színpadra, melyet
Tóth László, a dalkör vezetője tanított be, és kísért citerával.
A Vadgalamb néptánccsoport a „Kalocsai pillatok” című produkcióval szerepelt. A nézőktől kapott
vastaps is igazolta, hogy
Dékmárné Forgács Zsuzsa
művészeti vezetőnk ismét
egy nagyszerű tánckoreográfiát állított össze számunkra. A rövid szóbeli értékelés során külön kiemelték,
hogy nem kis teljesítmény
énekelni és táncolni együtt.
Az elődöntőben elért szép
eredmény alapján a néptánccsoport meghívást kapott a
Harkányban megrendezésre
kerülő középdöntőre is, de
a szűkös anyagi lehetőségeink miatt ezt nem tudtuk vállalni.
Mindez azonban nem
szegte kedvünket, folytatjuk a felkészülést a további megmérettetésekre, a helyi és környező településeken való fellépésekre. Így
február 23-án, Öskün vettünk részt a „Farsangi hagyományőrző délután” című
rendezvényen, ahol az iskolás gyerekekkel együtt táncoltuk el a moldvai táncunkat. A télboszorka elégetése

után finom farsangi fánkokat kóstoltunk forró teával,
vagy forralt borral.

Június 04.
Tavaszi – nyári népszokások (Pünkösd).

a Közösségi Házban lévő
klubhelyiség, minden hónap
első keddjén 14 órától.

Néhány szó a klubéletről.
Február 22-én tartottuk a
klubban a farsangi mulatságot. Kultúrfelelősünk mondott néhány szót a farsangi népszokásokról, Antal
Sándorné Csöpi néni pedig
farsangi rigmusokkal köszöntötte a jelmezben felvonulókat. A talpalávalót Tóth
László szolgáltatta, volt
tombolasorsolás, melynek
fődíját, egy finom farsangi
tortát, a helyi Cukrászdának
köszönhetjük. A jó hangulathoz hozzájárultak még az ízletes sütemények, szendvicsek és finom itókák, estig
tartó vidám mulatság volt.

A programsorozat koordinálója – Kelemen Mária Zita
kultúrfelelős, helye pedig

Borsné Szlapák Julianna
klubvezető

Szépkorú jubileumi
köszöntése

Március 8-án a fiúk készülődtek, hogy felköszöntsék a
klub hölgytagjait. Ebben az
évben is szépen megterített
asztal, szendvicsek, finom
italok vártak bennünket.
Először Kovács Botond alpolgármester úr köszöntötte a hölgyeket, majd a fiúk
következtek versekből, prózából, nótákból összeállított
színes vidám műsorukkal,
és végül egy-egy szál virággal kedveskedtek nekünk. A
délután vidám hangulatban
telt el kötetlen beszélgetéssel, közös nótázással.
Sikeresen
debütált
a
„Nyugdíjas
Kávéház”
programsorozatunk, hiszen
az első két alkalommal 20
fő felett volt az érdeklődők,
hallgatók száma.
A „Kávéház” II. negyedévre tervezett programjai:
Április 02.
Költészet napja – Radnóti
Miklós élete, munkássága.
Május 07.
Felejthetetlen nagyjaink
(színészek – előadóművészek).

Ősze Józsefné
2019. április 05. 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.
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Tisztelt Lakosok!
Tájékoztatjuk
Önöket,
hogy Hajmáskér Község
Önkormányzata
ellenőrzést végzett Hajmáskér területén a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésének
következményeiről
szóló
8/2016 (IV.7.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) betartásával
kapcsolatban. Az ellenőrzés
során megállapításra került,
hogy Hajmáskér község területén üzemképtelen, közúti közlekedésre alkalmatlan
járművek találhatóak.
A Rendelet kimondja,
hogy
„9. § Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást valósít
meg, aki Hajmáskér Község
Önkormányzata Képviselőtestületének a közterület
használatról szóló önkor-

mányzati rendeletben foglaltakat nem tartja be, így különösen, aki:
(1) közterület-használati engedély nélkül bármilyen
célú rendeltetésétől eltérő
közterület igénybevételét valósítja meg,
(2) közterületen üzemképtelen, közúti közlekedésre alkalmatlan, kivont járművet,
munkagépet 15 napnál tovább tárol,
(3) teher-, személy- és áruszállításra szolgáló, 3,5 tonna összsúlyt meghaladó járművet nem a kijelölt közterületen tárol,
(4) közterületen gépjárművek nagyjavítását, átalakítását, a KRESZ-ben meghatározott hibaelhárítás kivételével szerelését, festését, olajcseréjét, mosását végzi, illetve közterületen javításra,
szerelésre váró gépjárművet

helyez el, vagy üzemképtelen
járművet tárol.”
Felhívjuk a fenti gépjárművek tulajdonosait, hogy
a fentiek alapján a járművek
elszállításáról gondoskodni szíveskedjenek, ellenkező esetben az Önkormányzat
a tulajdonos költségére elviteti azt.
Tájékoztatjuk
továbbá
Önöket, hogy a Rendelet 5.
§ alapján a közösségi együttélés alapvető szabályainak
megszegőjével szemben természetes személyek esetén
200.000,- forintig, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek esetén 2.000.000,- forintig terjedő közigazgatási
bírság kiszabásának van helye.
Segítő együttműködésüket
előre is köszönjük.

2019 évre tervezett
fejlesztések
- Jókai Mór ltp. Játszótér építése
- Óvoda: - udvar felújítása,
játszótér bővítése, - csoportszobák parkettázása
- Művelődési Ház udvarán
játszótér bővítése
- Hivatal épület tető felújítása Belügyminisztériumi pályázatból
- Jókai Mór ltp. Parkoló aszfaltozása Magyar Falu
Program pályázatból, nyertes pályázat esetén
- Vasútállomás előtti buszmegállóhoz magasított járdasziget építése
- Muzeális Kiállító előtti terület parkosítása
- Zrínyi utca közvilágítás kiépítése
- Térfigyelő kamerarendszer
korszerűsítése, bővítése.

Élni és élni hagyni
Sajnálatos módon az utóbi
időben ismét egyre több bejelentés érkezett a Jókai lakóteleppel
kapcsolatban,
miszerint a lakók nyugalmát
egy szűk csoport folyamatosan zavarja viselkedésével.
A hangoskodókra, randalírozókra, ha rá szól valaki, akkor azt nyomdafestéket nem
tűrő jelzőkkel illetik, megfenyegetik. A problémát ismételten jelezte az önkormányzat a körzeti megbízottak felé, valamint levélben
kértük a fokozott rendőri jelenlétet a városi és a megyei
rendőrkapitányságtól
is,
amire ígéretet kaptunk. Az
önkormányzat megbeszélést
kezdeményez a közös képviselőkkel, melynek eredményeként reményeink sze-

rint az itt lakó emberekkel
együttműködve, valamint a
rendőrséggel karöltve jelentős lépéseket tudunk tenni a
probléma megoldására.
A lakótelepen kihelyezett
tábla jelzi, hogy az LAKÓPIHENŐ övezet, ahol a lakók nyugalmát zavaró tevékenységet folytatni TILOS.
Aki ezt megszegi szabálysértést követ el, mely pénzbüntetést von maga után.
Az önkormányzat rendelete értelmében a közterületet csak rendeltetésszerűen
lehet használni. Az úttesten
tartózkodni, labdázni, gördeszkázni TILOS, mivel az
út járművek közlekedését
szolgálja. A gépjárművek
csak a két kialakított par-

kolóban parkolhatnak. Ezt
ugyancsak táblák jelzik egyértelműen. Parkolni a társasházak előtt, mögött, valamint az úton, járdán TILOS! A Hírlap megjelenését
követően a rendőrség fokozottan ellenőrizni fogja a lakótelepet, és a szabálytalankodókkal szemben feljelentést tesz.

Bízom benne, hogy közös
erőfeszítéseink eredménynyel járnak, és ezek a primitív személyek előbb-utóbb
rákényszerülnek a kulturált
együttélés szabályainak betartására.

Temetői Hírek
Sajnálatos módon az utóbbi időben több lakos jelezte,
hogy a sírokra kihelyezett virágokat, dísznövényeket sorozatosan ellopják.
Az Önkormányzat a Polgárőrséggel és a Rendőrséggel
együttműködve fokozottan fogja figyelni a temetőt. A hatékony felderítés érdekében MOBILTÉRFIGYELŐ KAMERÁK kerülnek kihelyezésre.
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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Köbli Miklós s.k.
polgármester

