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XIX. évfolyam

Békés, boldog karácsonyi ünnepeket
kívánunk Mindenkinek!
Hajmáskér Község Önkormányzata
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Önkormányzati hírek

Idős emberek figyelem!
Házi segítségnyújtásban változás
Tájékoztatom Önöket, hogy Hajmáskér Község
Önkormányzatának kötelezően ellátandó feladatai
közé tartozik a házi segítségnyújtás ellátása. Eddig ezt a feladatot a Hajmáskér-Sólyi Református
Társegyházközségen keresztül látta el. Azonban a
Hajmáskér-Sólyi Református Társegyházközség
emberhiánnyal küzd, így a feladatellátás akadozott,
az Önkormányzathoz is több megkeresés érkezett.
A fentiekre tekintettel az Önkormányzat felvette
a kapcsolatot a Veszprémi Kistérségi Társulással. A
tárgyalás eredményeként az Önkormányzat 2022.
január 1-jétől a Veszprémi Kistérség Többcélú Társulása fenntartásában működő VKTT Egyesített
Szociális Intézmény keretein belül láthatja el a feladatot.

Azon idős emberek jelentkezését várjuk, akik
házi segítségnyújtással kapcsolatban szeretnének
kérelmet benyújtani. A kérelmet Hajmáskéri Közös
Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal)
ügyfélszolgálatán (8192 Hajmáskér, Kossuth Lajos
utca 31., Tel.: 88/587-470) tudják átvenni, a honlapról letölteni, valamint igény esetén postázzuk. A
kitöltött kérelmet postai úton, vagy személyesen a
Hivatalban tudják leadni, mi pedig továbbítjuk az
illetékeseknek. A benyújtott kérelmeket Kistérségi
Gondozási Központ (8200 Veszprém, Völgyikút u.
2.) bírálja el.
Az önkormányzat által nyújtott házi segítségnyújtás 2022. január 1. napjától indul.
dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k.
jegyző

Szépkorú jubileumi köszöntése
Kiss Károly
2021. október 2. 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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Elkészültek a parkolók
Fontos fejlesztés valósult
meg a Jókai Mór lakótelepen,
melyet az Önkormányzat saját forrásból nem tudott volna
megvalósítani. A 15 éve készült murvás parkoló biztosította a járművek parkolását
viszont meleg időben a por,
esőben a sár keserítette a lakók életét.
Parkoló kialakítása nem
Önkormányzati feladat így
erre pályázati kiírások nincsenek.
A fejlesztés megvalósításához segítséget kértünk Ovádi
Péter országgyűlési képviselő
Úrtól.
Képviselő Úr közbenjárásának köszönhetően 50 millió
forint támogatást kaptunk a
kormánytól. A támogatást ezúton is köszönjük a kormánynak és Ovádi Péter ország�gyűlési képviselő Úrnak. A
három parkoló összesen 5097
m2 aszfaltrétegek kapott és
179 parkoló hely lett felfestve. Mivel az elnyert összeg
nem fedezte volna a költségeket így az Önkormányzat
6..066.000 Ft önrészt biztosított tartaléka terhére.
Folytatni fogjuk lehetőségeink szerint a település köztereinek szépítését fejlesztését, melyhez számítunk a
lakosság segítségére is.
A parkoló átadó ünnepségén 10 db fa került elültetésre
a Jókai Mór lakótelepen az
ott lakók és Ovádi Péter országgyűlési képviselő Úr segítségével.
A faültetést folytatni fogjuk a település más részein is.
Hajmáskér Község
Önkormányzata
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Járdafejlesztés
A Belügyminisztérium nyertes pályázatának köszönhetően három utcában történt járdafelújítás.
A Diófa utcában, a Rákóczi Ferenc utcában, valamint a Petőfi Sándor utcában összesen 874 m járda
lett leaszfaltozva. A teljes beruházás 11.428.00 Ft ba
került.
A pályázaton elnyert összeg 9.800.000 Ft volt,
melyhez az Önkormányzat 1.682.00 Ft önrészt biztosított.
Hajmáskér Község
Önkormányzata
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Karácsonyi
fenyővásár!
Helye:
Hajmáskér Tábori út 3. (régi zöldségbolt)
2021. december 10-től
hétfő-vasárnap: 7-18-ig
Lúc, ezüst, normand.
Ezüst és lúc földlabdás is kapható!
Megszokott minőség tavalyi árakkal!
Amíg a készlet tart!
Tel.: 30/6011628; 30/9864801

Igazgatási szünet
Értesítem a Tisztelt Lakosságot, hogy a Hajmáskéri Közös Önkormányzati Hivatal, 2021. december
24. (péntek) napjától – 2021. december 31. (péntek)
napjáig terjedő időszakban igazgatási szünetet tart.
A fenti időszakban az ügyfélfogadás szünetel.
A soron következő első ügyfélfogadási nap: 2022.
január 3. (hétfő)

Az igazgatási szünet időtartama (2021. december
27-31.) alatt kizárólag anyakönyvezésre (halálozás
esetén) ügyeletet tartunk, 8:00–12:00 óra között a
30/502-93-54-es telefonszámon.
Szíves megértésüket tisztelettel megköszönöm.
Tisztelettel:
dr. Flőrich-Tóth Ágnes s.k. jegyző

Sokszínű programok
a Hajmáskéri vigadalmon
Kolbásztöltő verseny, lángosevő viadal is szerepelt a Hajmáskéri vigadalom elnevezésű eseményen, amely igazi közösségépítő program volt a településen.
A rendezvény a kolbásztöltő versennyel indult,
amin 24 csapat mutatta meg, szerinte milyen az ízletes, finoman fűszerezett kolbász. A zsűri az első
három helyezettet értékelte, és egy különdíj is gazdára talált. Eközben a színpadon néptánccsoportok
léptek fel, a környékbeli és helyi előadók nagy tapsot kaptak. A gyerekeket szabadtéri népi játékok és
lángosfaló erőpróba várta.
Az eseményen részt vett Ovádi Péter, a térség országgyűlési képviselője is, aki örömmel járta végig
a kolbásztöltő standokat és váltott szót a versenyzőkkel.

A szervezők azt ígérik, jövőre is megrendezik a
vigasságot, hiszen a céljuk a hagyományteremtés és
a közösségépítés.
(Forrás: Napló, B. Virág Rita)
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Nagy sikere volt az interaktív mesejátéknak,
a János vitéz második részének is
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Tánccal, zenével és hagyományos ételekkel
ünnepeltük a Márton napot a művelődési házban
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Meghitt ünnepség keretében
meggyújtottuk az első adventi gyertyát

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

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

