
Kedves Olvasók!

Hajmáskér hírújságának első lapszáma 2005-ben jelent meg, azzal a céllal, hogy tájékoztassa az itt élőket a

település önkormányzatának munkájáról és a település életéről.

A járványhelyzet miatt az újság megjelenése hosszú ideje kényszerűen szünetel, de érezzük a szükségét a la-

kosság tájékoztatásának. A márciustól megjelenő formailag és nyomdailag megújult ingyenes újság terveink

szerint kéthavonta jelenik meg a közösséget érintő témákkal. Továbbra is információkat nyújtunk az intézmények

(önkormányzat, óvoda, iskola) és a civil szervezetek tevékenységéről. A faluújságnak az is a célja, hogy az itt

élőket megismertesse a kikapcsolódás, a kulturális és a sportélet lehetőségeivel.

Bízunk abban, hogy a lap valamennyi olvasójának érdekes és hasznos lesz!

2021. március XIX. évfolyam



Maros Edit: Bonyolult egy csaj
Nem könnyű a szülőkkel... legalábbis Adél ezt érzi. Nem

elég jó semmiből (matekból pláne), az anyukájának nem elég
csajos, az apukájának nem elég sportos. A dobolás érdekli, azt
meg ők nem tartják valami sokra. Lehet ezt még fokozni?
Naná! Adjunk hozzá egy tökéletes(nek látszó) bombázót, némi
zsarolást, jó sok kavarást és arcon landolást, elvesztett és visz-
szaszerzett barátokat, és persze ezt a fura dolgot az ember
gyomrában a pillangókkal és fiúkkal. Nem egyszerű, ugye?
Persze, hogy nem, hisz az egész élet olyan #bonyolult. Maros
Edit a nagysikerű Hűvösvölgyi suli-sorozat után ezzel a sodró
humorú és nagyon is életszagú regénnyel tér vissza, hogy egy
jó olvasmánnyal könnyítsen a #bonyolult kamaszéveken.

Max Seeck: Boszorkányvadász
A valóság felülmúlja a fikciót...
Helsinki gazdagok lakta elővárosában holtan találják egy híres

író feleségét. A meggyilkolt nő elegáns fekete estélyiben, az ar-
cára fagyott kísérteties mosollyal, magányosan ül az asztalfőn.

Aztán a tengerből partra vetődik egy másik áldozat, és a vérfa-
gyasztó bűntettek sorozatának ezzel még nincs vége. Eleinte úgy

tűnik, hogy egy bomlott elméjű ámokfutó váltja valóra egy thril-
lersorozat, a Boszorkányvadászat rituális gyilkosságait. Ám Jessica
Niemi nyomozó rádöbben, hogy nem egyetlen bűnözőt keres. Az
elkövetők mintha valamiféle fekete mágiának hódolnának, miköz-
ben figyelik a felügyelőnő minden mozdulatát - és egy lépéssel
mindig előtte járnak. Míg Jessica a különös ügyek megoldásán ví-
vódik, saját múltjának kísértő árnyai sem hagyják nyugodni.

Max Seeck krimije a psziché legmélyére hatol, és szembesíti
az olvasót korunk emberének félelmeivel, és azzal, milyen ma-
nipulálhatók is vagyunk.

A Boszorkányvadász a fiatal finn szerző kiugró sikere, a
nemzetközi könyvpiac idei nagy felfedezése.
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Kedves sportszerető Lakosok, tisztelt Hajmáskériek!

Van tornatermünk! Mit tornatermünk? Egyenesen tornacsar-
nokunk! Hű, de sokat vártunk rá! De megérte! Pazar! Remél-
hetőleg a vírushelyzet mihamarabbi megszűnése után birtokba
vehetjük e csodás épületet.

Van tornatermünk, de nincs aktív sportegyesületünk? De bi-
zony van! Örömmel tudatom mindenkivel, hogy a nagy múltra
visszatekintő HSE újraéledt. Tavaly ősszel egy maroknyi sportot
kedvelő ember úgy döntött, hogy életet lehel az egyesületbe.

Legfőbb célunk az, hogy a HSE ne csak a focival legyen
egyenlő, hanem minden kitartó és hosszútávon működni szán-
dékozó csoportnak és mozgásformának teret adjon az adott fel-
tételek és lehetőségek keretein belül.

A COVID-korlátozások megszűnése után, Hajmáskér sport-
életének felvirágoztatása céljából, minden építő jellegű ötletet
és kezdeményezést örömmel fogadunk. Javaslataikkal, keres-
sék bizalommal a vezetőség tagjait.

A HSE-vel kapcsolatos hírekről folyamatosan tájékoztatjuk
Önöket. 

A Hajmáskéri Sportegyesület vezetősége: 
Kovács Botond, elnök
Ispán Tímea, alelnök
Köbli Miklós, alelnök

Kovács Botond

Könyvtári ajánló
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1/2021. (I.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képvi-
selő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihir-
detéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt
és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést
hozza:
Hajmáskér Község Önkormányzatának 2021. I. félévi ülésterve
jóváhagyásra került.

2/2021. (I.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képvi-
selő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihir-
detéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt
és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést
hozza:
A Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselői
2021. évi teljesítménykövetelményeinek alapját képező kiemelt
célok a következők szerint került meghatározásra:
A Képviselő-testület által alkotott rendeletek betartása és be-
tartatása, a hozott határozatok maradéktalan végrehajtása.
A jogszabályok módosításának figyelemmel kísérése, az új ren-
delkezések elsajátítása és azok jogszerű alkalmazása.
Ügyfélbarát ügyintézés, a szolgáltató jellegű közigazgatás meg-
valósítása az ASP rendszer használatával. 
Az önkormányzati bevételek növelése, különös tekintettel a
hátralékok csökkentésére, a kintlévőségek behajtására és az el-
lenőrzési tevékenység fokozására.
Költségtakarékos gazdálkodás, költségkímélő működés meg-
valósítása a Közös Önkormányzati Hivatal és az intézmények
vonatkozásában 2021. évben.
Folyamatos önképzés, a központilag, vagy munkáltató által el-
rendelt kötelező továbbképzéseken való részvétel.
A lezárt, az előírt fenntartási időszakban álló, és a benyújtandó
pályázatok szabályszerű kezelése, az előírt kötelezettségek ha-
táridőben történő teljesítése.

3/2021. (I.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képvi-
selő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihir-
detéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt
és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést
hozza:
Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal esetén az államház-
tartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm. rendelet 17.
melléklet 4. pont d.) pontja alapján levezetett korrigált marad-
vány összege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15.
sorában szereplő, - a zárszámadási rendelettel elfogadott- ma-
radvány összegéhez, a korrekció összege: - 16.300,- Ft, azaz
mínusz Tizenhatezer-háromszáz forint.
A maradvány összege a korrekció elvégzését követően:
2.804.022,- Ft.

A korrigált maradványt a 2020. évi könyvelésben is rendezni
kell a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 1. melléklet XII. Gaz-
dasági események elszámolásai fejezet szerint.

4/2021. (I.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képvi-
selő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihir-
detéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt
és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést
hozza:
Hajmáskér Község Önkormányzata esetén az államháztartás
számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm. rendelet 17. melléklet
4. pont d.) pontja alapján levezetett korrigált maradvány ösz-
szege viszonyítva a 2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában
szereplő, - a zárszámadási rendelettel elfogadott- maradvány
összegéhez, a korrekció összege: +11.544.946,- Ft, azaz plusz
Tizenegymillió-ötszáznegyvennégyezer-kilencszáznegyvenhat
forint.
A maradvány összege a korrekció elvégzését követően:
153.910.173,- Ft.
A korrigált maradványt a 2020. évi könyvelésben is rendezni
kell a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 1. melléklet XII. Gaz-
dasági események elszámolásai fejezet szerint.

5/2021. (I.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képvi-
selő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihir-
detéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt
és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést
hozza:
A Lurkó Óvoda esetén az államháztartás számviteléről szóló
4/2013. (I.11.) Korm. rendelet 17. melléklet 4. pont d.) pontja
alapján levezetett korrigált maradvány összege viszonyítva a
2019. évi beszámoló 07/A űrlap 15. sorában szereplő, - a zár-
számadási rendelettel elfogadott- maradvány összegéhez, a kor-
rekció összege: - 219,- Ft, azaz mínusz Kétszáztizenkilenc
forint.
A maradvány összege a korrekció elvégzését követően:
2.946.036,- Ft.
A korrigált maradványt a 2020. évi könyvelésben is rendezni
kell a 38/2013. (IX.19.) NGM rendelet 1. melléklet XII. Gaz-
dasági események elszámolásai fejezet szerint.

6/2021. (I.27.) határozat:
Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képvi-
selő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihir-
detéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt
és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést
hozza:
A Hajmáskér Jókai Mór lakótelep 9. szám mögötti útra „vára-
kozni tilos kivétel áruszállítás” jelző tábla kerül kihelyezésre.

Önkormányzati hírek

Polgármesteri határozatok
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1/2021. (I.28.) rendelet:
Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képvi-
selő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihir-
detéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt
és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést
hozza:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének a
hivatali helyiségen kívüli és hivatali munkaidőn kívül történő
házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló
5/2017. (II. 23.) rendeletének módosítása jóváhagyásra került.

2/2021. (I.28.) rendelet:
Hajmáskér Község Önkormányzata Polgármestere a Képvi-
selő-testület feladat- és hatáskörében, a veszélyhelyzet kihir-
detéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelettel elrendelt
és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvé-
nyek módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4)
bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az alábbi döntést
hozza:
Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-testületének kö-
zösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek megszegésé-
nek következményeiről szóló 8/2016. (IV.07.) rendeletének
módosítása jóváhagyásra került.

Polgármesteri rendeletek

A közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek meg-
szegésének következményeiről  szóló 8/2016 (IV.7.) önkor-
mányzati rendelet 9. §-a az alábbiak szerint módosul:

9. §
Közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartást va-
lósít meg, aki Hajmáskér Község Önkormányzata Képviselő-
testületének a közterület használatról szóló önkormányzati ren-
deletben foglaltakat nem tartja be, így különösen, aki:
(1) közterület-használati engedély nélkül bármilyen célú ren-

deltetésétől eltérő közterület igénybevételét valósítja meg,
(2) közterületen üzemképtelen, közúti közlekedésre alkalmat-

lan, kivont járművet, munkagépet 15 napnál tovább tárol,
(3)[2] teher-, személy- és áruszállításra szolgáló, 2,5 tonna össz -

súlyt meghaladó járművet nem a kijelölt közterületen tárol,
(4) közterületen gépjárművek nagyjavítását, átalakítását, a

KRESZ-ben meghatározott hibaelhárítás kivételével szere-
lését, festését, olajcseréjét, mosását végzi, illetve közterü-
leten javításra, szerelésre váró gépjárművet helyez el, vagy
üzemképtelen járművet tárol,

(5) közterületen olyan tárgyakat helyez el, amely mások testi
épségét veszélyezteti, továbbá a gyalogos, jármű és gép-
jármű forgalmat akadályozza,

(6) közterület-használati engedély nélkül szeszesitalt kimér,
árusít,

(7) közterületen engedéllyel szervezett rendezvényen, esemé-
nyen kívül szeszes italt fogyaszt,

(8) aki közhasználatra szolgáló parkban, játszótéren vagy egyéb
fásított, parkosított zöldterületen a növényzetet elpusztítja,
megcsonkítja, a padokat illetve egyéb utcabútorokat, fel-
szereléseket megrongálja,

9/A. §
(1) A Hajmáskér Község Önkormányzata az azonosítóval ren-

delkező járművek esetében az üzemben tartó és a rendőrség
értesítése mellett a közterületen, parkolóban szabálytalanul
elhelyezett járművet elszállíttatja, ha az a közúti közlekedés
szabályairól szóló jogszabályban foglalt esetekben a közúti
forgalom biztonságát, vagy a közbiztonságot 10 napot meg-
haladóan veszélyezteti.

(2) Az azonosítóval (rendszám) nem rendelkező járműveken a
kihelyezett felszólítást követő 15 nap múlva minden más
további felszólítás nélkül a Hajmáskér Község Önkormány-
zatával szerződésben álló telepre kerül elszállításra.

(3) A járműnek közterületről történő eltávolítása előtt a hasz-
nálati állapotot és az eltávolítás folyamatát képi rögzítéssel
- jegyzőkönyv egyidejű felvétele mellett - dokumentálni
kell, s az eltávolított dolgokról nyilvántartást kell vezetni.
Ezen dolgok őrizetére a megbízás nélküli ügyvitelre vonat-
kozó polgári jogi szabályokat kell megfelelően alkalmazni,
a következő előírások betartásával:
a) ha az eltávolított dologért az azzal rendelkezni jogosult

nem jelentkezik, írásban -ismeretlen, vagy ismeretlen he-
lyen tartózkodó használót hirdetményi úton - értesíteni
kell a tárolás helyéről és a további eljárás rendjéről,

b) a jogosulatlan használó a közterületről eltávolított jármű-
vet csak az eltávolítás, tárolás és az ezzel kapcsolatos el-
járás költségeinek megfizetése után veheti át a Hajmás-
kér Község Önkormányzatával szerződésben álló telep-
ről,

c) ha az eltávolított járműért az azzal rendelkezni jogosult
az a) pont szerinti értesítés közlésétől számított 60 napon
belül nem jelentkezik, vagy jelentkezik ugyan, azonban
a költségeket nem fizeti meg, a közterület tulajdonosa a
dolgot értékesítheti,

d) ha az értékesítés eredménytelen volt, vagy ha az elérhető
bevételt feltehetően meghaladja a tárolás és az értékesí-
tési eljárás költsége, a közterület tulajdonosa jegyző-
könyv felvétele mellett megsemmisítheti a közterületről
eltávolított dolgot.

(3) A teher-, személy- és áruszállításra szolgáló 2,5 tonna öss-
zsúlyt meghaladó járművet, előzetes engedéllyel a Hajmás-
kér 616/151 hrsz.  (Hajmáskér, Tábori út 16. mögött rész)
alatti aszfaltos területen lehet tárolni. Az engedélyt a Haj-
máskéri Közös Önkormányzati Hivatalnál lehet kérni. Az
engedélyhez szükséges a jármű rendszáma, típusa, tulajdo-
nos, üzembetartó neve, címe, valamint a forgalmi engedély
másolata.

(4) A 3,5 tonna összsúlyt meghaladó személyszállító járművek
a Hajmáskér, Tábori út végén található buszfordulóban par-
kolhatnak.

dr. Flőrich-Tóth Ágnes
jegyző

Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal
8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos utca 31.
e-mail: hajmaskerjegyzo@hajmasker.hu

Tel: 06/88/587-470, 06/30/491-4022

Önkormányzati rendelet
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2021. január 1-jétől az adóalanyok – főszabály szerint – nem
az önkormányzati, hanem csak és kizárólag az állami adóhatóság-
hoz kötelesek benyújtani helyi iparűzésiadó-bevallásukat. A nyom-
tatványok majd a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) honlapján
https://www.nav.gov.hu/ lesznek ÁNYK formátumban fellelhetők.
Kizárólag az egyéni vállalkozónak nem minősülő magánszemély
iparűzési adóalany (vállalkozó) az iparűzési adóbevallási nyom-
tatványt papíralapon is benyújthatja, tekintve, hogy e minőségében
nem kötelezhető elektronikus kapcsolattartásra. Amennyiben a
magánszemély vállalkozó a papíralapú bevallás-benyújtást vá-
lasztja, akkor azt az önkormányzati adóhatósághoz teheti meg.

Fontos, hogy maga az iparűzési adóbevallás feldolgozása,
esetleges javítása az önkormányzati adóhatóságnál történik és
az adófizetést is az önkormányzat számlájára kell változatlanul
megtenni. A helyi iparűzési adó és adóelőleg fizetési kötele-
zettséget az önkormányzat 11748007-15428756-0354000
számú iparűzési adó beszedési számlájára lehet megfizetni. Az
Elektronikus Önkormányzati Portálról a helyi iparűzési adóbe-
vallások 2021. januárjától nem lesznek benyújthatók.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a NAV honlapján 2021. január
25-én elérhetővé vált a 21NYHIPA jelű nyilatkozat, melynek
benyújtásával a 639/2020. (XII.22.) Korm. rendelet alapján a
mikro-, kis- és középvállalkozások 2021. február 25-éig elekt-
ronikusan nyilatkozhatnak helyi iparűzési adóval kapcsolatos
adóelőleg-kedvezményük érvényesítéséről. Amennyiben a nyi-
latkozatukat nem nyújtják be a törvényi határidőig – és kése-
delmüket hitelt érdemlően nem igazolják (igazolási kérelem) –
a kedvezmény érvényesítésére nem válnak jogosulttá. Az ipa-
rűzési adóban a tételes KATA adóztatást választó adóalanyok-
nak a kedvezmény érvényesítése automatikus, nekik nem kell
a kormányrendeletben szereplő nyilatkozatot benyújtaniuk.

A 21NYHIPA nyilatkozat Általános Nyomtatványkitöltő Ke-
retprogramban (ÁNYK) futó kitöltőprogramja és a hozzá tar-
tozó útmutató a NAV honlapján a  www.nav.gov.hu → Nyom-
tatványkitöltő programok → Nyomtatványkitöltő programok →
Programok részletes keresése útvonalon található meg.

A koronavírus-világjárvány nemzetgazdaságot érintő hatá-
sának enyhítése érdekében szükséges egyes intézkedésekről
szóló 639/2020. (XII.22.) Kormányrendelet lehetősége biztosít
a mikro- kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalkozóknak
a 2021. adóévet érintő, 2021. március 15. napján és 2021. szep-
tember 15. napján esedékessé váló adóelőlegek csökkentésére.

A mikro-, kis- és középvállalkozásnak minősülő vállalko-
zóknak a 2021. évben, az adott előlegfizetési időpontban ese-

dékes – a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiak-
ban Htv. törvény) szerint bevallott és a 2021. évben az önkor-
mányzati adórendelet szerinti adómértékkel bevallandó – adó-
előleg 50 százalékát kell az egyes esedékességi időpontokban
megfizetni, ha erre vonatkozóan nyilatkozatot tesznek.

A vállalkozóknak (a 2021. március 15-i előlegfizetés miatt)
nyilatkozatot kell tenniük legkésőbb 2021. február 25-ig a szék-
helye, telephelye szerinti önkormányzati adóhatóság számára,
ha élni kívánnak az adóelőleg felezés lehetőségével. Az említett
nyilatkozat 2021 januárjától – a bevallásokkal egyezően – ki-
zárólag az állami adó- és vámhatóságon keresztül, elektronikus
úton, az állami adó- és vámhatóság által rendszeresített elekt-
ronikus nyomtatványon nyújtható be.

FONTOS! A helyi iparűzési adóban tételes KATA adózási
módot választó adózóknak nem kell nyilatkozatot tenniük.

A nyilatkozat alapján a meg nem fizetendő előleg-részlet
összegével az önkormányzati adóhatóság a vállalkozó iparűzési
adóelőleg-kötelezettsége összegét hivatalból, határozathozatal
nélkül csökkenti.

További részletekről a NAV honlapján (https://www.nav.gov.hu)
tájékozódhatnak, illetve önkormányzatunk ügyintézőihez for-
dulhatnak, az helyiado@hajmasker.hu levelezési címen vagy a
88/587-470 telefonszámon.

Hajmáskér, 2021. február 9.
dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k.

jegyző

Változások 2021-ben a helyi iparűzési adóztatásban

A lakosság figyelmébe:

Tájékoztatás a temetőről
Az Önkormányzat a jövőben is nagy figyelmet fordít a

temetők rendben tartására, felújítására,fejlesztésére. Bizo-
nyára a temetőket látogatók is tapasztalják, hogy sok az el-
hagyott,gondozatlan sír. Elvégeztük a temetők felülvizs-
gálatát és megállapítottuk, hogy a sírhelyeknek mintegy
egyharmadának a megváltási ideje lejárt.

A meg nem váltott sírhelyekre figyelem felhívó tájékoz-
tatást fogunk kihelyezni.

A tájékoztató kihelyezését követően 60 napon belül
amennyiben a sírhely újbóli megváltása nem történik meg,
úgy a sírhely felszámolásra, majd újraértékesítésre kerül.

A sírhelyek helyzetéről az önkormányzati hivatalban
lehet érdeklődni, munkaidőben, az alábbi telefonszámon:
06-88/587-470

Hajmáskér Község Önkormányzata

Felhívás bölcsődei 
ellátással kapcsolatban

Hajmáskér Község Önkormányzata célul tűzte ki a bölcsődei
ellátás biztosítását településünkön. Előreláthatólag megfelelő
létszám esetén, mini bölcsődei formában látná el majd ezt a fel-
adatot az önkormányzat a jövőben.

A bölcsődei férőhelyeket csak azon szülők gyermekei részére
biztosítjuk, akik munkaviszonnyal rendelkeznek, vagy a bölcsőde
megkezdését követően 30 napon belül visszamennek dolgozni.

Kérem igény esetén a hajmaskerjegyzo@hajmasker.hu e-mail
címre 2021. április 15. napjáig az alábbiakat megküldeni szí-
veskedjenek: gyermek születési dátuma, neve, a szülő munkavi-
szonnyal rendelkezik-e, vagy a munkába visszatérés dátuma.

Együttműködésüket előre is köszönöm.
dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k.

jegyző

Zöldhulladék kezelési 
program Hajmáskéren

Hajmáskér Község Önkormányzata támogatási kérelmet
nyújtott be a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú
Egyesület működési területére meghirdetett, „Helyi identitást
és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása”
című, VP6-19.2.1.-7-2-17 kódszámú felhívásra. Vidékfejlesz-
tési Program Irányító Hatósága a támogatási kérelmet támoga-
tásra alkalmasnak ítélte, amelynek eredményeként 8.191.500,-
Ft összegű, vissza nem térítendő, 100%-os támogatási intenzi-
tású európai uniós támogatást nyert el az Önkormányzat.

A program célja Zöldhulladék kezelési program megvalósí-
tása, melynek eleme a helyi lakosság számára való tudásátadás,
illetve a települési szintű zöldhulladék kezeléshez szükséges
eszközök beszerzése.

Köbli Miklós
polgármester
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Tisztelt Hajmáskéri Lakosok!

2021. január 1-jétől a gépjárműadóval kapcsolatos adóható-
sági feladatokat az állami adó- és vámhatóság látja el.

Megjelent az egyes adótörvények módosításáról szóló
2020. évi CXVIII. törvény, mely több pontban is érinti majd
a gépjárműadóztatás kérdését.

A gépjárműadóról szóló 1991. évi LXXXII. törvény (Gjt.)
jelenleg hatályos rendelkezései alapján a belföldi gépjárművek
adója esetében az adóhatósági feladatokat az önkormányzati
adóhatóság látja el. A módosulás kapcsán az adóhatósági fel-
adatokat a belföldi gépjárművek utáni gépjárműadóban
2021. január 1-jétől már az állami adóhatóság látja el.

Általánosságban a gépjármű tulajdonosoknak és üzem-
bentartóknak továbbra sem kell adatbejelentést tenni az
adóhatóság felé. A közúti közlekedési nyilvántartási szerv a
járműnyilvántartásából a január 1-jei állapotnak megfelelő ada-
tokat január 20. napjáig közli majd az állami adó- és vámható-
sággal. Ezt követően havonta frissül az adatbázis.

Az önkormányzati adóhatóság 2021. január 15-ig adatot
szolgáltat az állami adó- és vámhatóság számára a nála 2020.
december 31-én nyilvántartott, 2020. december 31-én hatályos
5. § a), d), e) és f) pontja szerint adómentes* gépjármű forgalmi
rendszámáról és a gépjármű üzembentartójának, tulajdonosá-
nak azonosító adatairól, valamint a mentesség jogcíméről, így
ezekről az adózóknak külön bejelentést nem kell tenniük.
a) a költségvetési szerv,
b) az egyesület, az alapítvány a tulajdonában lévő gépjármű

után, feltéve, ha a tárgyévet megelőző évben társasági adó-
fizetési kötelezettsége nem keletkezett,

c) az autóbusz, ha az adóalany a tárgyévet megelőző évben
elért számviteli törvény szerinti nettó árbevételének legalább
75%-a helyi és helyközi menetrendszerinti közúti tömegköz-
lekedés folytatásából származott. A feltétel teljesüléséről az
adóalanynak nyilatkoznia kell,

d) az egyházi jogi személy tulajdonában lévő gépjármű,
e) a létesítményi tűzoltóságot fenntartó gazdasági szervezetek

azon tűzoltó szerkocsinak minősülő gépjárművei, melyek
riasztás esetén részt vesznek a tűz elleni védekezésben, il-
letve a műszaki mentésben,

f) a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb fogyatékossággal élő
adóalany, valamint a súlyos mozgáskorlátozott vagy egyéb
fogyatékossággal élő személyt rendszeresen szállító, vele
közös háztartásban élő közeli hozzátartozó adóalany (a to-

vábbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) egy
darab - 100 kW teljesítményt meg nem haladó, nem a külön
jogszabály szerinti személytaxi-szolgáltatásra és személy-
gépkocsis személyszállító szolgáltatásra használt - személy-
gépkocsija után legfeljebb 13 000 forint/adóév erejéig. Ha
a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókö-
telezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fenn-
áll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítmé-
nyű személygépkocsi után jár,

g) a környezetkímélő gépkocsi, 
h)-i)
j) az a gépjármű, amelynek adómentességét nemzetközi egyez-

mény vagy viszonosság biztosítja. A viszonosság tekintetében
az adópolitikáért felelős miniszter állásfoglalása az irányadó,

k) az Észak-atlanti Szerződés Szervezete, az Észak-atlanti Szer-
ződés alapján felállított nemzetközi katonai parancsnoksá-
gok, továbbá az Észak-atlanti Szerződés tagállamainak és a
Békepartnerség más részt vevő államainak Magyarországon
tartózkodó fegyveres erői, és e fegyveres erők és parancsnok-
ságok személyi állományába tartozó vagy alkalmazásában
álló nem magyar állampolgárságú, katonai szolgálatban lévő
és polgári állományú személyek tulajdonában lévő gépjármű.
2021. január 1-jét követően új mentességekről (Gjt.5.§),

vagy adókedvezményekről (Gjt.8.§), kizárólag az adózó be-
jelentéséből értesülhet az állami adó- és vámhatóság. Az
adózók bejelentési kötelezettsége csak azon esetekben szüksé-
ges, amelyekben az állami adó- és vámhatóság nyilvántartásá-
ból a mentességre való jogosultság ténye nem állapítható meg.

Ezzel kapcsolatos információk, majd az állami adó- és vám-
hatóság hivatalos honlapján lesznek megtekinthetők.
(https://www.nav.gov.hu)

A 2020. december 31-ig fennálló gépjárműadó tartozásokat
továbbra is az önkormányzati adóhatóság számlájára kell meg-
fizetni. /Sóly gépjárműadó számlaszáma: 11748007-15431497-
08970000; Hajmáskér gépjárműadó számlaszáma: 11748007-
15428756-08970000. A közleménybe a könyvelési azonosító
számukat, vagy a nevüket legyenek kedvesek beírni./

A gépjárműadó nyomtatványokat 2021-től az adópolitikáért
felelős miniszter honlapján lehet majd fellelni. https://kor-
many.hu/penzugyminiszterium

dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

* Gjt. 5. § Mentes az adó alól

Gépjárműadó változás 2021. január 1-jétől

Tisztelt Hajmáskériek! Tisztelt Gépjárműtulajdonosok!
Az elmúlt évek gazdasági növekedésének köszönhetően

egyre több gépkocsi van a településen. Ez örvendetes, de ma-
gával hozott egy problémát, mégpedig a járművek közterületen
történő tárolását. 

Parkolók kialakítása nem Önkormányzati feladat, ezért par-
koló építésére pályázati lehetőség nincs. A Jókai Mór lakótele-
pen kialakított parkolók aszfaltozásának költségeinek biztosí-
tásához kértem Ovádi Péter országgyűlési képviselő úr segít-
ségét.

Képviselő úr hathatós közbenjárásának köszönhetően kapott
az önkormányzat 50 millió Ft támogatást a parkolók aszfaltozá-
sára, mely támogatást ezúton is köszönöm  a lakosság nevében.

A tervezés és az árajánlatok kérése folyamatban van.
A kivitelezés előre láthatólag két hetet vesz igénybe, így ez

idő alatt a Jókai Mór lakótelep parkolói lezárásra kerülnek, ott
parkolni tilos lesz.

A kivitelezés ideje alatt a járműveket a Tábori út 16. sz.
társasház mögötti aszfaltos területen lehet tárolni.

A kivitelezés ideje alatt a tiltás ellenére a Jókai Mór lakóte-
lep parkólóiban tárolt járműveket minden további figyelmez-

tetés nélkül elszállíttatjuk. Kérem az érintett lakosság türelmét
és megértését.

A parkolókban tárolt járművek száma mintegy 60 darabbal
több mint az adóhatóságnál bejelentett járművek száma.

A közterületeken, parkolókban a számláláskor 24 darab
rendszám nélküli illetve rendszámmal ellátott üzemképtelen
autó volt található melyeket hónapok óta ott tárolnak. A családi
házas övezetben az ingatlanok előtt közterületen  tárolt jármű-
vek száma is drasztikusan megnőtt. Az amúgy is szűk utcákban
az út szélén hagyott járművek akadályozzák a forgalmat így
fordulhatott elő, hogy a síkosság mentesítést végző jármű nem
tudta időben elvégezni a feladatát.

Fennáll annak a veszélye, hogy nagyobb havazás esetén a hó-
kotró nem fogja tudni eltolni a havat az út szélén álló járművek miatt.

Felhívom a lakosság figyelmét, hogy rendeletben szabályoz-
tuk a járművek közterületen történő tárolását melyet a jövőben
szigorúan betartatunk.

A rendelet a Hajmáskéri Hírmondó mai számában olvasható.
Köbli Miklós
polgármester
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Az év elején a magyar kultúra napját Oberfrank Pál Rad-
nóti estjével ünnepeltük. Februárban még mindenki jól szóra-
kozott a hagyományos jelmezes túrán, majd a koronavírus
járvány megjelenése a kulturális életünkben is nagy változást
hozott. Márciustól számos korlátozás lépett életbe, melyekhez
egész évben alkalmazkodnunk kellett. Ezek a rendeletek hol
enyhébbek voltak, hol pedig szigorúbbak. Néha a zárlat miatt
teljes mértékben megszűnt a személyes kapcsolat. Ez idő alatt
is igyekeztünk hasznos munkát végezni és tartani a kapcsolatot
a közösséggel, így programjaink nagy részét online, a közösségi
oldalunkon, a Hajmáskéri Cselekvő Közösségek facebook ol-
dalon folytattuk. A működő klubjaink összejöveteleit, - amikor
lehetett - kis létszámmal megtarthattuk, így a Kreatív klubot,
Gasztro klubot, Irodalmi klubot, Mi nők klubot, Utazók és
kirándulók klubot, Sportos élet - jobb élet klubot.

A vírus kezdetekor bekapcsolódtunk a védekezésbe, meg-
szerveztük a maszkok szabását, varrását és kiosztását. Sokan
csatlakoztak a készítéshez, így 1500 maszkot tudtunk kiosztani
a településen.

A teljes közösséget bevonó hagyományteremtő programja-
inkat (Hajma napok, Hétköznapi hősök napja, Hajmáskéri
vigadalom) sajnos nem valósíthattuk meg, de ezek helyett, -
amikor lehetővé vált - szabadtéri programokat szerveztünk, me-
lyeken a résztvevők számát előre regisztrációval maximálnunk
kellett (Gasztro ételbemutatók, Szabadtéri játékok, Perdse-

idák zenekar koncertje, Szőlő és bor ünnep, Dalban bujdosó
versek irodalmi est, Márton napi hagyományok).

Indítottunk új, hagyományteremtő szabadtéri programokat
is. Júniusban a „Felvidító utcazene” szórakoztatta a felnőtte-
ket, decemberben pedig „Jött a Mikulás” zenélő autójával,
krampuszaival és örömet hozott a gyerekeknek. A szokásos,
népszerű „Segítünk a manóknak” adventi kézműves játszó-
házunk helyett, általunk előre összeállított, otthon elkészíthető
kézműves csomagokat osztottunk szét az óvodásoknak és az
alsó tagozatosoknak.

Az egyik legkedveltebb online program volt a sok közül, az
„Adventi mesenaptár”. Itt karácsonyig naponta egy mesét ol-
vastak fel a hajmáskéri mesemondók. A másik ilyen népszerű
program volt az „Adventi ablakok”, melyen sokan vettek részt
a feldíszített ablakuk fotójával. A Bakony Hadtörténeti Ala-
pítványnak is kedveltek voltak az előadásai. Makettszakkört
is tartottak a felső tagozatos iskolásoknak, amíg a járványhely-
zet engedte. A „Kerekek és lánctalpak” című kiállításuk is
elkészült, ami sajnos jelenleg még nem látogatható. 

Reméljük, hogy minél hamarabb személyesen is találkoz-
hatnak a közösség tagjai a rendezvényeinken! Addig is az on-
line programok visszamenőleg is megtekinthetőek a
Hajmáskéri Cselekvő Közösségek facebook oldalon, vala-
mint információkat kaphatnak a Hajmáskér-közművelődés face-
book oldalon.

Településünk rendhagyó kulturális élete 2020-ban

Oberfrank Pál Radnóti estje Dalban bujdosó versek irodalmi est Perseidák zenekar koncertje

BBQ és grill ételbemutató Márton nap Sportos élet-jobb élet klub Tao csikung
tanfolyam

Szőlő és bor ünnep Sportos élet-jobb élet klub Nordic walking
tanfolyam

Jön a mikulás!
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Hirdessen a Hajmáskéri Hírmondóban!

A hirdetések díjai 2021-ben az alábbiak:
A7 (9,3 cm x 6 cm) 5.000,- Ft + Áfa
A6 (12,4 cm x 9,3 cm) 10.000,- Ft + Áfa
A5 (19 x 12,4 cm) 15.000,- Ft + Áfa
A4 (19 x 25,2 cm) 30.000,- Ft + Áfa

HAJMÁSKÉRI HÍRMONDÓ
Hajmáskér Önkormányzatának időszakos kiadványa

Felelős szerkesztő: DANCSÓ VALÉRIA

Felelős kiadó: HAJMÁSKÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szerkesztőség: 8192 Hajmáskér, Muzeális Kiállítóhely, Tábori u. 6.
Tel.: 06 30 502 6449  E-mail: muvhaz.hajmasker@gmail.com

Nyomdai előkészítés, nyomás TRADEORG NYOMDA KFT., Balatonfűzfő
Felelős vezető TÓTH ZOLTÁN

Megjelenik: 1.300 példányban

Tervezett 
programjaink
2021. első félévére
amennyiben a járványhelyzet és a korlátozó intézkedések lehetővé teszik

Részletes információkat a megvalósuló programokról 

a facebook oldalainkon találhatnak:

Hajmáskéri Cselekvő Közösségek

Hajmáskér-közművelődés

március

• Gasztro klub - kalácssütés
• Tornyos séf - húsvéti ételek bemutatója
• Sportos élet - Jobb élet klub,

nordic walking oktatás

április

• Keresd a nyuszit! - családi program
• Költészet napjának ünneplése
• Faluszépítők klubja - kertbarátok
• Gasztro klub - medvehagymás sütés
• Mi nők - nőnapi buli
• Kreatív klub
• Utazók és kirándulók klubja

május

• Helytörténeti beszélgetés
• Gasztro klub - sütés
• Hétköznapi hősök napja - családi program
• Faluszépítők klubja - kertbarátok
• Tavaszi gála
• Gyereknap
• Utazók és kirándulók klub
• Mi nők klub

június

• Hajmáskéri zenés esték
• Faluszépítők klubja - kertbarátok
• Sportos élet - jobb élet klub
• Kreatív klub
• Gasztro klub - sütés
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