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Európai Parlamenti Választásokkal 
kapcsolatos felhívás

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy 2019. május 26. nap-
ján kerül sor az Európai 
Parlamenti képvisel!k 
megválasztására, melynek 
helyér!l  és idejér!l értesí-
t!t kaptak.

Felhívjuk a figyelmü-
ket, hogy a választási el-
járásról szóló 2013. évi 
XXXVI. törvény 176. §-a 
kimondja, hogy

„175. § A szavazóhelyi-
ségben az a választópol-
gár szavazhat, aki a ki-
nyomtatott szavazóköri 
névjegyzékben szerepel.

176. § (1) A választó-
polgár a személyazonos-
ság igazolására alkalmas, 
magyar hatóság által kiál-
lított hatósági igazolvány-
nyal igazolja személyazo-
nosságát. Az Európai Unió 
más tagállamának állam-
polgára az állampolgár-
sága szerinti tagállam ha-
táskörrel rendelkez! ható-
sága által kiállított útle-
véllel vagy személyazono-
sító igazolvánnyal igazol-
ja személyazonosságát.

(2) A választópolgár
a) a lakcím igazolására 

alkalmas okmánnyal iga-
zolja lakcímét vagy

b) a személyi azonosító 
igazolására alkalmas ok-
mánnyal igazolja személyi 
azonosítóját.

(3) A szavazatszámlá-
ló bizottság megállapítja, 
hogy a polgár szerepel-e 
a kinyomtatott szavazókö-
ri névjegyzékben.”

Kérjük, hogy 2019. má-
jus 26. napját megel!z!en 
ellen!rizzék, hogy a fenti 
okmányok érvényesek-e, 
amennyiben nem azok 
megújításáról gondoskod-
ni szíveskedjenek.

Hajmáskér Község Önkormányzata  ter-
vezi bölcs!dei csoport indítását, ennek ér-
dekében el!zetes igényfelmérést végez.

Várjuk azon szül!k jelentkezését akik 
munkába állás céljából szeretnék gyerme-
küket bölcsödében elhelyezni.

Feltétel:  
- a gyermek és szül! állandó hajmáskéri 

lakos
- munkáltatói igazolás a szül!k részér!l,
- vagy nyilatkozat a szül! részér!l,hogy 

bölcs!dei elhelyezést követ!en munká-
ba áll

A     bölcs!dei     ellátás    megsz"nik   ha   

a   szül!  munkaviszonya megsz"nik és 30 
napon belül új munkaviszonyt nem létesít.

Az Önkormányzat célja megegyezik a 
Kormány azon törekvésével, hogy támogas-
sa azokat a családokat ahol a szül!k dolgoz-
ni szeretnének.

Igénylésnél kérjük megadni a gyermek 
születési adatait, lakcímét és csatolni  kell a 
munkáltatói vagy szül!i nyilatkozatot.

Az igényléseket az alábbi címre kérjük el-
juttatni postán vagy személyesen:

  
 Hajmáskér Község Önkormányzata
 8192.Hajmáskér,Kossuth L. utca 31.

       Hajmásér Község Önkormányzata

Bölcsödei  igényfelmérés
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LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk Hajmáskér lakosságát, hogy a 

Veszprémi Hulladékgazdálkodási 
Közszolgáltató Nonprofit KFT. és 

Hajmáskér Község Önkormányzata 
lomtalanítást szervez a következ!k szerint:

A lomok lerakási helye:
Hajmáskér Iskola u. 8. (LOVARDA)

Átvétel id!pontja:
2019. június 22. (szombat)

8:00-18:00 óráig
2019. június 23. (vasárnap)

8:00-18:00 óráig
*A fenti id!ponton kívül nem szállítható be lom a kijelölt 

gy"jt!helyre,
*Lomot az önkormányzat csak belterületi házas ingatlan-

tulajdonosoktól fogad be
*Lomtalanítás során a gy"jt!edényben el nem helyezhe-

t!, nagyobb méret" hulladékok
(háztartási berendezési tárgyak, eszközök) rakhatók le.
*Ép állapotú elektronikai hulladékok (elektromos beren-

dezések) is beszállíthatók.

Lomtalanítás során nem beszállítható hulladékok:
- Építési törmelék, Bontási törmelék
- Veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer,
   olaj),
- Kerti hulladék, zöldhulladék, nyesedék,
- Fénycsövek
- Gumiabroncs
- Naponta képz!d! háztartási hulladék (papír, könyv, 
   flakon, ruhanem")

Közterületen és külterületen hulladékot elhelyezni szi-
gorúan tilos!    /2012. évi II. törvény 196. § (2)/

A lomtalanítás ideje alatt fokozott rend!ri és polgár!ri el-
len!rzés várható az illegális hulladéklerakás megakadályo-
zása érdekében.

Lomtalanításkor se feledkezzen meg a szelektív gy"jtés-
r!l! A hasznosítható hulladékok kerüljenek a faluban talál-
ható szelektív gy"jt!be!

Hajmáskér Község Önkormányzata

Hajmáskér Község Önkormányzata 
álláshirdetése

 KÖZÖSSÉGFEJLESZT!  munkakör
Határozott idej": 2021 december 31- ig

 A foglalkoztatás jellege: teljes munkaid!

Bér: 195 e Ft bruttó /hó

A  munkavégzés helye: Hajmáskér kulturális színterei

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
- a hagyományos m"vel!désszervez!i 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 szint" MS Office (irodai alkalmazások)
A munkavégzéshez kötelez! közösségfejleszt! 120 órás OKJ-
tanfolyam elvégzése a foglalkoztatás id!tartama alatt (a pro-
jekt fizeti a tandíjat)

 Az elbírálásnál el#nyt jelent: 
Szakirányú végzettség, gyakorlati tapasztalat

Elvárt kompetenciák:
 - Kiváló szint" önálló és rugalmas munkavégzés, 
   csapatmunkára való képesség
 - Kiváló szint"  kommunikációs és fogalmazási készség

Benyújtandó dokumentumok:
Fényképes önéletrajz és motivációs levél
Végzettséget igazoló okiratok másolata

A pályázatok elbírálását követ#en az állás azonnal betölt-
het#.

További információ: 06 20 3605044
Benyújtás személyesen a Hajmáskéri Önkormányzati 
Hivatalban vagy emailben: muvhaz.hajmasker@gmail.com



Az idei évben is az 
Óvodások Szülei szervez-
ték meg a kisgyermekek 
télbúcsúztató farsangi bál-
ját a M"vel!dési Házban, 
az Önkormányzat jóvol-
tából. A szül!i munkakö-
zösség tagjai nagy szeretet-
tel és odaadással nyújtottak 
segítséget a szervezésben. 

A szül!k példaérték" ösz-
szefogással segítettek az 
el!készületekben és a bá-
lon. Házi süteményekkel, 
italokkal érkeztek amiket 
egy jól együttm"köd! csa-
pat kínált fel a vendégek-
nek. A sok szendvics mel-
lett, a gyerekek igazi nagy-
mama ízeket kóstolhattak. 
A szendvicsek hozzávaló-
it az Andi ABC és a Sle-
pa Kft. hajmáskéri bolt-
ja ajánlotta fel, a tányéro-
kat - 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 ado-
mányként kapták a szerve-
z! szül!k, akik nagy öröm-
mel vették a felajánlásokat: 
az ÁCSapat FF Kft.-t!l, a 
Hangulat Cukrászdától,  
a Janker ABC-b!l, a 
Margaréta ABC-b!l, 
a Mester Áruházból, a 
Tarkabarka Mániától, va-

lamint a Szül#kt!l és az 
Óvoda dolgozóitól.

A gyerekek szebbnél 
szebb jelmezekbe öltöz-
ve vonultak fel a csoport-
jaikkal. Az óvó nénik mel-
lett néhány szül! is mas-
karába bújt. Nem marad-
hatott el a játék sem, a f!-
szerepet a fánkev! verseny 

kapta, melyhez Hadházi 
Lászlóné - Irénke néni 
szül!i segítséggel apró fán-
kokat sütött. Az ovisok 
jót mulattak, a bál pedig 
lufies!vel zárult.

Ezúton is köszönjük azt a 
sok segítséget és felajánlást 
minden érintettnek!

Szül!i Munkaközösség
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A fakivágás oka a muzeális kiállítóhely el#tt
A Muzeális Kiállító Hely 

épülete m"emléki védett-
ség alatt ál és a környeze-
te m"emléki környezet be-
sorolásban van.

A fenti védettség mi-
att minden tervezett mun-
kát az épületen és környe-
zetén szaktervez! által  ké-
szített terv és az érintett ha-
tóságok engedélye alapján 
lehet.

Az önkormányzat meg-
terveztette a hatósággal 
egyeztetve az épület körü-
li terület parkosítását.

Az elkészült terveket a 
Képvisel! Testület 2016 
februárjában  megtárgyal-
ta és az Építésügyi És 
Örökségvédelmi Osztály 
a VE-09D/EOH/00426-
3/2016 ügyiratszámon  jó-
váhagyta.

Az épület el!tt található 
6 db vadgesztenye fa több 
mint 100 éves volt és le-
vélaknázó moly által fer-
t!zöttek. Állapotuk rossz 
volt akár kisseb szél esetén 

is töredeztek le az ágak ve-
szélyeztetve az arra közle-
ked!ket.

A szakért! ezért a gesz-
tenyefák és 4 db egyéb fa 
kivágását írta el!. A tervek 
alapján 16 db magyar k!ris 
fa ültetésére fog sor kerülni 
a kivágott fák helyére.

A tervben el!írt típusú fát 
az Önkormányzat megren-
delte melyeknek várható 
szállítása a rendelés vissza-

igazolás alapján 2019. júli-
us vége.

A leszállítást követ!en a 
fák a tervnek megfelel!en 
ültetésre kerülnek.

A parkosítás tervei nyit-
vatartási id!ben megtekint-
het!k a Muzeális Kiállí-
tó Hely épületében, illetve 
Hajmáskér Község honlap-
ján teljes terjedelemben.

Hajmáskér Község 
Önkormányzata

Óvodai farsangi bál, 2019. február 22.
Köszönet a Szül!knek és a Támogatóknak!
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1/2019. (I.21.) határozat
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete a „Kiegyenlít! bér-
rendezési alap”támogatására 
pályázatot nyújt be.
2.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata 2018. július 
01. napján, a Magyarország 
2018. évi központi költség-
vetésér!l szóló 2017. évi C. 
törvény 59. § (1) bekezdé-
se szerinti illetményalapot, 
38.650 forintot alkalmazta a 
hivatali köztisztvisel!k vo-
natkozásában.
3.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete vállalja, hogy az  il-
letményalapot 2019. janu-
ár 01. napjától a Kvtv.-ben 
rögzítetthez képest legalább 
20%-kal emelt összegben, 
azaz legalább 46.380 forint-
ban állapítja meg.
4.) A Képvisel!-testület fel-
hatalmazza a polgármestert, 
hogy a pályázat benyújtásá-
val kapcsolatos intézkedése-
ket tegye meg.

2/2019. (I.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta Hajmáskér Község Ön-
kormányzata 2019. I. félévi 
üléstervét.

3/2019. (I.30.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete a nemzetiségek jogai-
ról szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 80. § (2) bekezdése 
értelmében, felülvizsgálata a 
Hajmáskér Települési Roma 

Nemzetiségi Önkormányza-
tával kötött együttm"ködé-
si megállapodást, melyet - a 
határozat melléklete szerinti 
tartalommal – jóváhagy.
2.) A Képvisel!-testület fel-
hatalmazza Köbli Miklós 
polgármestert az együttm"-
ködési megállapodás aláírá-
sára.

4/2019. (I.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te a Hajmáskéri Közös Ön-
kormányzati Hivatal köz-
tisztvisel!i 2019. évi telje-
sítmény követelményeinek 
alapját képez! kiemelt cé-
lokat.

5/2019. (I.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete a nemzeti köznevelésr!l 
szóló 2011. évi CXC. tör-
vény 50.§ (8) bekezdése és 
nevelési-oktatási intézmé-
nyek m"ködésér!l és a köz-
nevelési intézmények név-
használatáról szóló 20/2012. 
(VIII.31) EMMI rendelet 24. 
§ (1a) bekezdései alapján az 
alábbi határozatot hozza: 

1.) A Hajmáskéri Gábor 
Áron Általános Iskola felvé-
teli körzethatára Hajmáskér 
Község közigazgatási terü-
letére történ! megállapítását 
támogatja.
2.) A Képvisel!-testület fel-
kéri, a polgármestert a testü-
let határozatáról tájékoztas-
sa a Veszprém Megyei Kor-
mányhivatal Veszprémi Já-
rási Hivatalát.

6/2019. (I.30.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete a 101/2018. (X. 29.) 
számú határozattal elin-
dult településrendezési esz-
köz építési övezet módosí-
tásának dokumentációját el-
fogadja és azt a 314/2012 
(XI.8.) sz. Korm. rendelet 
42/A. § (2) szakasza alapján 
végs! szakmai véleménye-
zésre történ! megküldésre 
alkalmasnak tartja. 
2.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete egyúttal nyilatkoz-
za, hogy nem tartja szüksé-
gesnek a módosított telepü-
lésrendezési eszköz 2/2005. 
(I.11.) Korm. rendelet sze-
rinti környezeti vizsgálatát. 
3.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete felkéri a polgármes-
tert, hogy a döntés nyilvá-
nosságra hozataláról gon-
doskodjon.

7/2019. (I.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta „az egész-
ségügyi alapellátás házior-
vosi / házi gyermekorvo-
si ügyeleti feladatok ellátá-
sáról” szóló napirendi pon-
tot és az alábbi határozatot 
hozza:
1 Hajmáskér Község Önkor-

mányzata 2019. május 01. 
napjától Veszprém Me-
gyei Jogú Város Önkor-
mányzatával, való együtt-
m"ködésben kívánja ellát-
ni egészségügyi alapellá-
tás háziorvosi / házi gyer-

mekorvosi ügyeleti fel-
adatokat.

2 A Képvisel!-testület 
Veszprém Megyei Jogú 
Város Önkormányzatával 
kötend! feladat-átvállalá-
si szerz!dést jóváhagyja. 

3 A Képvisel!-testület fel-
hatalmazza a polgármes-
tert a szerz!dés aláírására.

8/2019. (I.30.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete megtárgyalta és jóvá-
hagyta a Hajmáskér 021 és 
018/1 hrsz. ingatlanok telek-
összevonását.
2.) A Képvisel!-testület fel-
kéri a polgármestert, hogy 
a telekösszevonáshoz szük-
séges intézkedéseket tegye 
meg.

9/2019. (I.30.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és jóváhagy-
ta, hogy Hajmáskér Község 
Önkormányzata alkalmazá-
sában álló dolgozók részé-
re béren kívüli juttatásként 
adott 5.000 Ft/hó pénzösz-
szeget megszüntetni (a sze-
mélyi jövedelemadóról szó-
ló 1995. évi CXVII. tör-
vény 71.§-a 2019.01.01-t!l 
nem nevesíti a pénzjutta-
tást a béren kívüli juttatá-
sok között). Nevezett ösz-
szeg 2019.01.01-t!l az érin-
tett dolgozók munkabérébe 
kerül beépítésre.

10/2019. (I.30.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-

Hajmáskér Község Önkormányzata 
Képvisel#-testületének határozatai és rendeletei
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tülete megtárgyalta és elfo-
gadta, hogy Hajmáskér Köz-
ség Önkormányzata engedé-
lyezett létszám keretét egy 
f!vel megemeli.
2.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel!-tes-
tülete az üres álláshelyre 
egy f! karbantartót fog al-
kalmazni.

11/2019. (II.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel! Testü-
lete elfogadja a Hajmáskéri 
Közös Önkormányzati Hi-
vatal és a Család- és n!vé-
delem 2019. évi költségve-
tését.

12/2019. (II.27.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzat Képvisel!-tes-
tülete a 2019. január 16-tól 
alkalmazásban álló jegyz! 
részére, Hajmáskér Község 
és Sóly Község közigazga-
tási területén, saját gépjár-
m" hivatali célú használa-
tával összefüggésben nettó 
350 Ft/nap költségátalányt 
állapít meg a Hajmáskéri 
Közös Önkormányzati Hi-
vatal mindenkori költségve-
tésének terhére.
2.) A Képvisel!-testület fel-
hatalmazza a polgármestert, 
hogy a költségtérítéssel kap-
csolatos intézkedéseket te-
gye meg.

13/2019. (II.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
a Hajmáskéri Közös Önkor-
mányzati Hivatal Cafeteria 
Szabályzatát.

14/2019. (II.27.) határozat:
1.) Hajmáskér Község Ön-

kormányzata Képvisel!-tes-
tülete megtárgyalta és el-
fogadta Hajmáskéri Közös 
Önkormányzati Hivatal jog-
szabályokban foglalt m"kö-
désének hatósági ellen!rzé-
sével kapcsolatos intézkedé-
si tervet.
2.) A Képvisel!-testület 
felkéri a jegyz!t, hogy a 
Hajmáskéri Közös Önkor-
mányzati Hivatal m"ködé-
séhez szükséges szabály-
zatokról készítsen listát és 
az esetlegesen hiányzó sza-
bályzatokat pótolja. 

15/2019. (II.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
a lejárt határidej" határoza-
tok végrehajtásáról szóló je-
lentést.

16/2019. (II.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te a 2018. évi bels! ellen!r-
zési terv alapján lefolytatott 
ellen!rzésekr!l készített, 
az el!terjesztés mellékletét 
képz! összefoglaló éves je-
lentést tudomásul veszi.

17/2019. (II.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogadta 
az önkormányzati képvise-
l!k vagyonnyilatkozat-téte-
li kötelezettség teljesítésér!l 
szóló jelentést.

18/2019. (II.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta és elfo-
gadta, hogy a Bendola Hu-
mán Szolgáltató Bt. (8175 
Balatonf"zf!, Gagarin u. 

19) részére, a m"ködési fel-
tételek javítása céljából, 
1.500.000,- Ft pénzeszköz 
átadását biztosítja, a köz-
ponti költségvetésb!l ka-
pott, család és gyermekjó-
léti feladat alapú támogatá-
son felüli, szociális támoga-
tás terhére.

19/2019. (II.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testüle-
te megtárgyalta és elfogad-
ta, hogy a Veszprém Men-
t!állomás, korszer"bb men-
téstechnikai eszközök be-
szerzésére, 50.000,- Ft, azaz 
Ötvenezer forintos támoga-
tást nyújt, az önkormány-
zat 2019. évi költségvetés-
ének általános tartalékának 
terhére. 
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-tes-
tülete felhatalmazza Köbli 
Miklós polgármestert, hogy 
a támogatási összeget utal-
ja át az Országos Ment!ala-
pítvány, CIB Banknál veze-
tett, 10700608-49891102-
51200002 számlaszámára.

20/2019. (II.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel! - testü-
lete megtárgyalta a „Veszp-
rém Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgy"lés-
ének a Veszprémi Kistér-
ség Többcélú Társulása által 
biztosított személyes gon-
doskodást nyújtó ellátások-
ról, azok igénybevételének 
rendjér!l, a fizetend! térítési 
díjak megállapításáról szó-
ló 9/2014. (III. 27.) önkor-
mányzati rendelet módosí-
tásáról szóló rendelettel való 
egyetértésr!l ” cím" el!ter-
jesztést és az alábbi döntést 
hozta:

1.) Hajmáskér Község Ön-
kormányzata Képvisel! - 
testülete a rendelet-tervezet-
ben foglaltakkal egyetért, a 
rendelet módosításához hoz-
zájárulását adja Veszprém 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgy"lésének.
A Képvisel! - testület felkéri 
a polgármestert, hogy a ha-
tározatban foglaltakról a ha-
tározat megküldésével tájé-
koztassa Veszprém Megyei 
Jogú Város Önkormányza-
tának polgármesterét.

Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel# testü-
letének rendeletei:

1/2019. (II.28.) rendelet 
Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel!-tes-
tülete, megtárgyalta és meg-
alkotta a bankszámla-hozzá-
járulásról szóló rendeletét. 

2/2019. (II.28.) rendelet 
Hajmáskér Község Önkor-
mányzatának Képvisel!-tes-
tülete, megtárgyalta és meg-
alkotta a Hajmáskéri Közös 
Önkormányzati Hivatalban 
foglalkoztatott köztisztvise-
l!k illetménykiegészítésér!l 
és vezet!i illetménypótlék-
járól szóló rendeletét

3/2019. (II.28.) rendelet 
Hajmáskér Község Önkor-
mányzata Képvisel!-testü-
lete megtárgyalta és meg-
alkotta az önkormányzat 
2019. évi költségvetésér!l 
szóló rendeletét

4/2019. (II.28.) rendelet 
Hajmáskér Község Helyi 
Építési Szabályzatról szóló 
14/2010.(XII.2.) sz. rendele-
tének módosításáról.
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Nyugdíjas hírek  
 

Március 30-án kellemes meghívásnak tettünk eleget 
Sólyban. Nyugdíjas asztalitenisz bajnokságot szerveztek a 
Sóllyal szomszédos községeknek.

 4 f!s csapatokat  hívtak és egy játékvezet!t, 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 játékvezet!i feladatokat pedig pe-
dig Omász István látta el. #k fiatalon is sokat pingpongoz-
tak és amat!r versenyekre is jártak .Ha kedvük és idejük en-
gedi akkor szívesen állnak az asztalok mögé egy-egy mér-
k!zésre még ma is.

Sajnos a többi meghívott község nem vett részt a bajnok-
ságon így Sóly és Hajmáskér közt d!lt el a kupa sorsa.

A hajmáskéri csapat nagyon kitett, magáért mert egyéni-
ben és csapatban is verhetetlennek bizonyultak. A kupa a mi-
énk és jöv!re ezt a bajnokságot a hajmáskéri nyugdíjas klub 
rendezi majd. 

 KMZ 

Közös Jöv#nkért Alapítvány 
CÉLJA

Az emberi kapcsolatok meger!sítése.
Ennek érdekében m"vészeti, szabadid!s, hagyományte-

remt! kulturális lehet!ségek biztosítása 1997 óta. 

JELENT!S  PROGRAMJAINK:
- Mikulás járat, Mikulás Manók M"helye
- Szivárvány gála – m"vészeti ágak kavalkádja
- Szivárvány nyomában, Látlelet – kiállítások
- Nyári tematikus tehetséggondozó m"helyek, 
- Határjárás, Tehetségek napja

Köszönjük, ha egyetért céljainkkal és támogatja szemé-
lyi jövedelemadójának 1 %-ának felajánlásával m"kö-
désünket, programjainkat.

ADÓSZÁM:

18924873 – 1 – 19 

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

hoz?
Találkozzunk 2019. május 10-én (pénteken) 

17 órakor a Muzeális kiállítóhely el!tt!
Legyen rajtad a kedvenc színed!!!
A legaktívabbak – korosztályi megkötés nélkül 

– Látványkonyhai f!zésre kaphatnak meghívást, a 
Tehetségek napja gy!ztesei mellett. 

Szeretettel vár:   Miklós Judit 
                            innovátor mestertanár 



A Vadgesztenye Nyugdíjas 
Klub kultúrcsoportjai ebben 
az évben január 26-án, a IX. 
országos nyugdíjas Ki mit 
tud? veszprémi el!dönt!jén 
kezdték meg m"soraikkal a 
bemutatkozást. Az el!dön-
t!n 21 produkció vett részt, 
amelyeket a zs"ri a színpad-
képesség alapján bírált el. A 
rendezvény nem titkolt cél-
ja, hogy „a résztvev!ket az 
él! kultúra további ápolá-
sára és a hagyomány!rzés 
folytatására ösztönözze.”

A Népdalkör bihari dalok-
ból és bakonyi betyárdalok-
ból összeállított dalcsokor-
ral lépett színpadra, melyet 
Tóth László, a dalkör veze-
t!je tanított be, és kísért ci-
terával.

A Vadgalamb néptánc-
csoport a „Kalocsai pilla-
tok” cím" produkcióval sze-
repelt. A néz!kt!l kapott 
vastaps is igazolta, hogy 
Dékmárné Forgács Zsuzsa 
m"vészeti vezet!nk ismét 
egy nagyszer" tánckoreog-
ráfiát állított össze számunk-
ra. A rövid szóbeli értéke-
lés során külön kiemelték, 
hogy nem kis teljesítmény 
énekelni és táncolni együtt. 
Az el!dönt!ben elért szép 
eredmény alapján a néptánc-
csoport meghívást kapott a 
Harkányban megrendezésre 
kerül! középdönt!re is, de 
a sz"kös anyagi lehet!sége-
ink miatt ezt nem tudtuk vál-
lalni.

Mindez azonban nem 
szegte kedvünket, folytat-
juk a felkészülést a továb-
bi megmérettetésekre, a he-
lyi és környez! települése-
ken való fellépésekre. Így 
február 23-án, Öskün vet-
tünk részt a „Farsangi ha-
gyomány!rz! délután” cím" 
rendezvényen, ahol az isko-
lás gyerekekkel együtt tán-
coltuk el a moldvai táncun-
kat. A télboszorka elégetése 

után finom farsangi fánko-
kat kóstoltunk forró teával, 
vagy forralt borral.

Néhány szó a klubéletr!l. 
Február 22-én tartottuk a 
klubban a farsangi mulatsá-
got. Kultúrfelel!sünk mon-
dott néhány szót a farsan-
gi népszokásokról, Antal 
Sándorné Csöpi néni pedig 
farsangi rigmusokkal kö-
szöntötte a jelmezben felvo-
nulókat. A talpalávalót Tóth 
László szolgáltatta, volt 
tombolasorsolás, melynek 
f!díját, egy finom farsangi 
tortát, a helyi Cukrászdának 
köszönhetjük. A jó hangulat-
hoz hozzájárultak még az íz-
letes sütemények, szendvi-
csek és finom itókák, estig 
tartó vidám mulatság volt.

Március 8-án a fiúk készü-
l!dtek, hogy felköszöntsék a 
klub hölgytagjait. Ebben az 
évben is szépen megterített 
asztal, szendvicsek, finom 
italok vártak bennünket. 
El!ször Kovács Botond al-
polgármester úr köszöntöt-
te a hölgyeket, majd a fiúk 
következtek versekb!l, pró-
zából, nótákból összeállított 
színes vidám m"sorukkal, 
és végül egy-egy szál virág-
gal kedveskedtek nekünk. A 
délután vidám hangulatban 
telt el kötetlen beszélgetés-
sel, közös nótázással.

Sikeresen debütált a 
„Nyugdíjas Kávéház” 
programsorozatunk, hiszen 
az els! két alkalommal 20 
f! felett volt az érdekl!d!k, 
hallgatók száma.

A „Kávéház” II. negyed-
évre tervezett programjai: 

Április 02.  - 
Költészet napja – Radnóti 
Miklós élete, munkássága.

Május 07. - 
Felejthetetlen nagyjaink 
(színészek – el#adóm"vé-
szek).

Június 04. - 
Tavaszi – nyári népszoká-
sok (Pünkösd).

A programsorozat koordi-
nálója – Kelemen Mária Zita 
kultúrfelel!s, helye pedig 

a Közösségi Házban lév! 
klubhelyiség, minden hónap 
els! keddjén 14 órától.

Borsné Szlapák Julianna
klubvezet!
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#sze Józsefné
2019. április 05. 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.

Szépkorú jubileumi 
köszöntése

Vadgesztenye Nyugdíjas Klub hírei



Sajnálatos módon az utóbi 
id!ben ismét egyre több be-
jelentés érkezett a Jókai la-
kóteleppel kapcsolatban, 
miszerint a lakók nyugalmát 
egy sz"k csoport folyamato-
san zavarja viselkedésével. 
A hangoskodókra, randalíro-
zókra, ha rá szól valaki, ak-
kor azt nyomdafestéket nem 
t"r! jelz!kkel illetik, meg-
fenyegetik. A problémát is-
mételten jelezte az önkor-
mányzat a körzeti megbízot-
tak felé, valamint levélben 
kértük a fokozott rend!ri je-
lenlétet a városi és a megyei 
rend!rkapitányságtól is, 
amire ígéretet kaptunk. Az 
önkormányzat megbeszélést 
kezdeményez a közös kép-
visel!kkel, melynek ered-
ményeként reményeink sze-

rint az itt lakó emberekkel 
együttm"ködve, valamint a 
rend!rséggel karöltve jelen-
t!s lépéseket tudunk tenni a 
probléma megoldására. 

A lakótelepen kihelyezett 
tábla jelzi, hogy az LAKÓ-
PIHEN# övezet, ahol a la-
kók nyugalmát zavaró tevé-
kenységet folytatni TILOS. 
Aki ezt megszegi szabály-
sértést követ el, mely pénz-
büntetést von maga után. 
Az önkormányzat rendele-
te értelmében a közterüle-
tet csak rendeltetésszer"en 
lehet használni. Az úttesten 
tartózkodni, labdázni, gör-
deszkázni TILOS, mivel az 
út járm"vek közlekedését 
szolgálja. A gépjárm"vek 
csak a két kialakított par-

kolóban parkolhatnak. Ezt 
ugyancsak táblák jelzik egy-
értelm"en. Parkolni a tár-
sasházak el!tt, mögött, va-
lamint az úton, járdán TI-
LOS! A Hírlap megjelenését 
követ!en a rend!rség foko-
zottan ellen!rizni fogja a la-
kótelepet, és a szabálytalan-
kodókkal szemben feljelen-
tést tesz.

Bízom benne, hogy közös 
er!feszítéseink eredmény-
nyel járnak, és ezek a primi-
tív személyek el!bb-utóbb 
rákényszerülnek a kulturált 
együttélés szabályainak be-
tartására. 

Köbli Miklós s.k.
polgármester
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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

Tájékoztatjuk Önöket, 
hogy Hajmáskér Község 
Önkormányzata ellen!r-
zést végzett Hajmáskér te-
rületén a közösségi együtt-
élés alapvet! szabályai-
ról és ezek megszegésének 
következményeir!l szóló 
8/2016 (IV.7.) önkormány-
zati rendelet (a továbbiak-
ban: Rendelet) betartásával 
kapcsolatban. Az ellen!rzés 
során megállapításra került, 
hogy Hajmáskér község te-
rületén üzemképtelen, köz-
úti közlekedésre alkalmatlan 
járm"vek találhatóak.

A Rendelet kimondja, 
hogy 

„9. § Közösségi együtt-
élés alapvet! szabálya-
it sért! magatartást valósít 
meg, aki Hajmáskér Község 
Önkormányzata Képvisel!-
testületének a közterület 
használatról szóló önkor-

mányzati rendeletben foglal-
takat nem tartja be, így külö-
nösen, aki:

(1) közterület-használa-
ti engedély nélkül bármilyen 
célú rendeltetését!l eltér! 
közterület igénybevételét va-
lósítja meg,

(2) közterületen üzemkép-
telen, közúti közlekedésre al-
kalmatlan, kivont járm"vet, 
munkagépet 15 napnál to-
vább tárol,

(3) teher-, személy- és áru-
szállításra szolgáló, 3,5 ton-
na összsúlyt meghaladó jár-
m"vet nem a kijelölt közterü-
leten tárol,

(4) közterületen gépjárm"-
vek nagyjavítását, átalakítá-
sát, a KRESZ-ben meghatá-
rozott hibaelhárítás kivételé-
vel szerelését, festését, olaj-
cseréjét, mosását végzi, il-
letve közterületen javításra, 
szerelésre váró gépjárm"vet 

helyez el, vagy üzemképtelen 
járm"vet tárol.”

Felhívjuk a fenti gépjár-
m"vek tulajdonosait, hogy 
a fentiek alapján a járm"vek 
elszállításáról gondoskod-
ni szíveskedjenek, ellenke-
z! esetben az Önkormányzat 
a tulajdonos költségére elvi-
teti azt.

Tájékoztatjuk továbbá 
Önöket, hogy a Rendelet 5. 
§ alapján a közösségi együtt-
élés alapvet! szabályainak 
megszeg!jével szemben ter-
mészetes személyek esetén 
200.000,- forintig, jogi sze-
mélyek és jogi személyiség-
gel nem rendelkez! szerve-
zetek esetén 2.000.000,- fo-
rintig terjed! közigazgatási 
bírság kiszabásának van he-
lye.

Segít! együttm"ködésüket 
el!re is köszönjük.

Temet#i Hírek
Sajnálatos módon az utóbbi id!ben több lakos jelezte, 

hogy a sírokra kihelyezett virágokat, dísznövényeket soro-
zatosan ellopják.

Az Önkormányzat a Polgár!rséggel és a Rend!rséggel 
együttm"ködve fokozottan fogja figyelni a temet!t. A haté-
kony felderítés érdekében MOBILTÉRFIGYEL# KAME-
RÁK kerülnek kihelyezésre.

Hajmáskér Község Önkormányzat

Tisztelt Lakosok!

Élni és élni hagyni

 2019 évre tervezett 
fejlesztések 

-  Jókai Mór ltp. Játszótér épí-
tése

-  Óvoda: - udvar felújítása, 
játszótér b!vítése, - cso-
portszobák parkettázása

- M"vel!dési Ház udvarán 
játszótér b!vítése

-  Hivatal épület tet! felújítá-
sa Belügyminisztériumi pá-
lyázatból

-  Jókai Mór ltp. Parkoló asz-
faltozása Magyar Falu 
Program pályázatból, nyer-
tes pályázat esetén

- Vasútállomás el!tti busz-
megállóhoz magasított jár-
dasziget építése

-  Muzeális Kiállító el!tti te-
rület parkosítása

-  Zrínyi  utca közvilágítás ki-
építése

- Térfigyel! kamerarendszer 
korszer"sítése, b!vítése.


