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Tisztelt Lakosság!

1.,  Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 278/2018.
(X.30.)  Önk.  határozatával  úgy  döntött,  hogy  Gátér  településen
bejelentett  lakcímmel  rendelkező  és  életvitelszerűen  a
településen  élő 0-tól  18  éves korú  gyermekeket  (akik  2018.
december 31-ig nem töltik be a 18. életévüket) egyszeri  10.000,-
Ft-os támogatásban részesíti.
A kifizetés az Önkormányzati Hivatalban történik: 
2018. november 21-én (szerda) 8.00 és 16.00 óra között,
          november 22-én (csütörtök) 8.00 és 16.00 óra között, 
          november 23-án (péntek) 8.00 és 12.00 óra között,
melyet  személyi  igazolvány  bemutatása  mellett  személyesen  a
szülő, vagy közeli nagykorú hozzátartozó vehet át.
                     
2.,  Gátér Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 279/2018.
(X.30.)  Önk.  határozatával  úgy  döntött,  hogy  Gátér  településen
bejelentett  lakcímmel  rendelkező  és  életvitelszerűen  a
településen élő 75 év feletti (2018. december 31-ig 75. életévüket
betöltő) lakosokat egyszeri 10.000,- Ft-os támogatásban részesíti.
Az egyszeri  10.000,- Ft  kifizetése az Önkormányzati Hivatalban
történik: 
2018. november 21-én (szerda) 8.00 és 16.00 óra között,
          november 22-én (csütörtök) 8.00 és 16.00 óra között, 
          november 23-án (péntek) 8.00 és 12.00 óra között,
melyet személyi igazolvány bemutatása mellett személyesen, vagy
- mozgásban akadályozottság esetén -  közeli hozzátartozó vehet át.

3., Több panasz is érkezett hozzánk amiatt, hogy néhányan nem
megfelelő tüzelőanyaggal fűtenek,  amelynek a füstje elárasztja a
falut.  Azon  túl,  hogy  ez  a  füst  igen  kellemetlen,  bizonyítottan
egészségkárosító hatása is van.
Levegőszennyezési  eljárás  lefolytatására  önkormányzatunk  nem
rendelkezik  hatáskörrel,  a  Bács-Kiskun Megyei  Kormányhivatal
Kiskunfélegyházi Járási Hivatala feladatkörébe tartozik, melynek
címe:  6100  Kiskunfélegyháza,  Szent  János  tér  2.  Oda  lehet
bejelentést  tenni  telefonon  vagy  emailben  a
kornyezetvedelem@bacs.gov.hu címen. Természetesen az lenne a
legjobb,  ha  mindenki  belátná,  hogy  a  műanyaggal,  gumival,
textillel stb. történő fűtéssel károsítja a saját maga, a családtagjai,
rokonai, szomszédai, minden gátéri felnőtt és gyermek egészségét. 

4.,  Tájékoztatom Önöket, hogy az ivóvíz minőség javító program
II.  ütemében  hamarosan  megkezdődik  a  Petőfi  utcán  a
nyomóvezeték és  a régi bekötővezetékek cseréje. Türelmüket és
megértésüket  kérjük  a  munkavégzéssel  járó  kellemetlenségek
miatt.

5.,  Tájékoztatom  továbbá  a  lakosságot,  hogy  a  belvízelvezető
csatorna  munkálatai  azért  álltak  meg,  mert  a  gázszolgáltató
intézkedésére  vár  a  kivitelező  már  hetek  óta.  A beruházás  így
időbeli  csúszással  ugyan,  de  remélhetőleg  még ebben az  évben
meg fog valósulni. 

6., Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy a Kormány a fúrt és ásott
kutak  fennmaradásához  szükséges  kötelező  engedélyeztetési
eljárás  határidejét  információink  szerint  meg  fogja
hosszabbítani  2020.  december  31-ig.  Az  engedélyeztetési
eljárás folyamata is változni fog, tehát egyelőre a Lakosságnak
ezzel kapcsolatban semmiféle tennivalója nincs. 
                                

Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet

7., Tagtoborzás!

A Gátér Községért  Egyesület  tagtoborzást  hirdet.  Szeretettel
várjuk  azon  lakosokat,  fiatalokat  és  idősebbeket  egyaránt,
akiknek kedvük lenne a falu életében, szépítésében, építésében
részt  venni  közös  gondolkodással,  ötletekkel, munkával.
Ahhoz,  hogy  a  jövőbeli  pályázati  lehetőségeket  ki  tudjuk
használni, és az Egyesület célja szerinti tevékenységet tovább
tudjuk  folytatni  az  egész  faluközösség  érdekében,  nagy
szükség lenne  aktív,  segítő,  tettre kész  tagokra.  A találkozó
időpontja: 2018. november 19. hétfő 17 óra, Faluház. Nagyon
várunk minden segíteni vágyó lakost!

dr. Szegesdi Henrietta és Jánosiné Gyermán Erzsébet

8.,  Első adventi gyertyagyújtás

Szeretettel hívjuk és várjuk a Tisztelt Lakosságot a Faluházban
2018. december 2-án tartandó gyertyagyújtásra.

Program: 
15.00: a 2018-ban született kisbabák és a 90 éven felüli

lakosok köszöntése
16: 00: a „Gátér Ínyes Mestere” verseny eredményhirdetése

16.30: az első adventi gyertya ünnepélyes meggyújtása.

Karácsonyi házi sütemények versenyeKarácsonyi házi sütemények versenye

Várjuk lányok, asszonyok, nagymamák és szorgos kezű
férfiak, fiúk jelentkezését a következő kategóriákban: bejgli,

mézeskalács (díszítős) és sütés nélküli sütemények. 
A nevezett sütemények receptjeit is kérjük!!!

Kategóriánkét, a zsűri által legjobbnak ítélt alkotások elnyerik
a  „Gátér Ínyes Mestere” címet.

Jelentkezési határidő: 2018. november 28. 18 óra!!!
Bővebb információ jelentkezéskor a Könyvtárban,

nyitvatartási időben.

Rádi Józsefné


