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90. születésnap!
Önkormányzatunk május 16-án köszöntötte Kiri Antalné Dudog
Juliannát 90. születésnapja alkalmából, aki jó egészségben,
családtagjai körében ünnepelte a jeles napot.
Kedves Julika néni! Ezúton is szeretettel köszöntjük, jó egészséget,
nyugodt, boldog életet kívánunk!

A vasárnapi szentmisék ünnepi rendje
Június 2. 8 óra
Június 9. 8 óra
Június 16. 8 óra
Június 23. 8 óra

Pedagógusok köszöntése
Pünkösd, templom újra használata
Elsőáldozás
Úrnapja (kérem a testvéreket, hogy virágokat
hozzanak a díszítésre ezen a reggelen 7 óráig!)
Június 30. 10 óra Pálmonostori búcsú
Július 14. 11 óra Gátéri templom szentelése, bérmálás
Július 21. 8 óra
Járműszentelés
Július 28. 11 óra Gátéri templom búcsúja
Minden kedves Gátéri lakosnak Istentől megáldott, pihentető
nyarat kívánok!
Szécsényi Attila plébános

Európai Parlamenti választás 2019. május 26.
Kedves Gátéri Testvérek!
Településünk 95. éves fennállását és templomunk 90. születésnapját
is ünnepeljük az idén! Ebből az alkalomból az Önkormányzat már
eddig is szervezett programokat, ünnepségeket és ezután is fog.
Ehhez az ünnepléshez az egyházközség is szeretne csatlakozni.
Ahogy már az előző lapban írtam, a templom belső festésének
megújulása folyamatban van, ígéret szerint pünkösdre vehetjük újra
használatba a templomot. Nem tudom kellőképpen megköszönni a
kedves hívek összefogását, támogatását ebben az ügyben, de ígérem,
sok imámban kérem Önökre az Úr gazdag áldását! Külön köszönöm
a templom takarítóinak, a padok felállításában segítőknek az
áldozathozatalt! Azért is imádkozom, hogy minél többen megérezzék
az Úristen hívását az Ő szent Házába, hiszen itt mindenkinek helye
van!
Dr. Bábel Balázs érsek úr fogja megáldani az új festést 2019. július
14-én 11 órakor kezdődő szentmise keretében. Ebből az alkalomból
szeretnénk bort palackoztatni, melyet a testvérek a szokásos módon
tudnak majd beszerezni!
Kora őszre tervezzük, hogy családi napot szervezünk a
templomkertben. Erről majd az augusztusi számban írok bővebben.
Az ünnep alkalmából egy kis kiadványt is szeretnénk az
Önkormányzattal közösen kiadni. Ehhez kérem a testvéreket, hogy ha
az egyházközség elmúlt 90 évéről akár írásos emlék, akár egy
érdekes fotó van a birtokukban, tessenek szívesek elhozni nekem egy
lemásolás erejéig!

Tisztelt Lakosság! Községünkben is zökkenőmentesen zajlott az
európai parlamenti választás május 26-án. Gátéron egy
szavazókörben, összesen 341 állampolgár szavazott. Ebből az
érvényes szavazatok száma: 336
Leadott érvényes szavazatok száma pártonkénti bontásban:
FIDESZ Magyar Polgári Szövetség – Kereszténydemokrata
Néppárt
205
Jobbik Magyarországért Mozgalom
32
Magyar Szocialista Párt- Párbeszéd Magyarországért Párt 29
Demokratikus Koalíció
29
Magyar Kétfarkú Kutyapárt
12
Mi Hazánk Mozgalom
12
Momentum Mozgalom
7
Lehet Más a Politika
6
Magyar Munkáspárt
4
Ezúton mondok köszönetet
a Helyi Választási Bizottság
tagjainak és a Helyi Választási Iroda dolgozóinak a
közreműködésért, és a Gátéri Polgárőr Egyesület tagjainak a
segítségért.
Toldi Zsolt jegyző

Polgármester oldala
Kedves Gátéri Lakosok!
Egy nagyon kellemetlen, számomra érthetetlen ténnyel kezdem
írásomat: valaki ismét garázdálkodik a temetőnkben. Eltűnnek a
sírokról a virágok, eltörnek a vázák. Úgy gondolom, nagyon sötét
lelke lehet annak a személynek, aki a személyes sérelmét éppen a
temetőben akarja megbosszulni. Lehet haragudni (bár egyáltalán nem
érdemes, mert csak tovább feketíti a lelket), lehet ellenségesnek lenni,
de ne a temetőben adjunk ennek teret!
Legyen már végre a temető tényleg kegyeleti hely mindannyiunk
számára!
Kérem továbbá azokat a lakosokat, akik a téli rezsicsökkentés
kapcsán megítélt 12 000.-Ft támogatást tűzifában kérték, mielőbb
hozzák el a kijelölt fatelepről (Aranyhegyi csárda mellett). A
vállalkozó augusztustól ugyanis nem köteles az Önkormányzattal
megkötött szerződéses árat tartani, vagyis a 12 000.-Ft-ért kevesebb
fát adhat.
A 22 gátéri igénylőből eddig összesen 6 fő hozta el a fát.
További, gyakran visszatérő kérésem Önökhöz, hogy a saját portája
előtti vízelvezető árkot, járdát, füves területet mindenki tartsa
rendben! A lekaszált füvet ki is kell szedni az árokból, hogy az
eldugulást megakadályozzuk!

„Gátér Községért” kitüntetés

Az e-ügyintézés országosan egységes ügymenetet biztosít és
ahogy a személyes ügyfélfogadásnál megszokhattuk, úgy a
digitális térben is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon.
Első lépésben saját magunk beazonosítása történik, majd a
lakossági és vállalkozási ügyintézés kiválasztása, ezt követően
pedig a szükséges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb
biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban és papírmentesen,
vagyis környezetkímélőbb módon tehetjük, mint korábban.
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül bejelentkezett
felhasználók számos helyi lakossági, ipari, kereskedelmi,
szociális vagy adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem
rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szolgáltatást lehet
igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést követően azonosítja a
rendszer és az űrlapok általános adatai automatikusan kitöltésre
kerülnek, rövidítve így a ráfordított időt. A felhasználók bármikor
nyomon követhetik az általuk elektronikusan indított helyi
önkormányzati ügyeket, így pár kattintás után megismerhetik a
folyamatok aktuális állapotát és megnyithatják a lementett
űrlapokat.
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a lakosság mellett
a vállalkozások is kényelmesen teljesíthetik adóbevallással
kapcsolatos ügyeiket és távolról is lekérhetik helyi
adóegyenlegüket
és
aktuális
folyamataik
státuszát.
Az
Önkormányzati
Hivatali
Portál
a
https://eonkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el, melyet településünk
weboldalán is megtalálnak.

Önkormányzatunk ebben az évben is várja az Önök javaslatait arra a
személyre, akit érdemesnek tartanának a „Gátér Községért”
kitüntetésre. Javaslataikat leadhatják a Faluházban elhelyezett
gyűjtődobozban, vagy elektronikusan a gater@freecomp.hu email
címre. Jelölőlap kérhető a Faluházban, vagy letölthető községünk
honlapjáról is. Jelölési határidő: június 20. Az Önök javaslataiból a
Képviselő-testület választja majd ki azt a személyt, akinek az
augusztus 20-i községi ünnepségen adjuk át az emlékplakettet.

Gátér Községért Egyesület hírei

Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!

Több mint 2 millió Ft-ot nyertünk a Faluház mosdójának,
nagytermének és két kisebb helyiségének felújítására. A
munkálatokra várhatóan késő ősszel kerül sor.

Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető
Önkormányzati Hivatali Portál.
Házasságkötés,
gyermekszületés,
építkezés,
autóvásárlás,
vállalkozásindítás, mind-mind fontos és örömteli, ugyanakkor
kétségtelenül hivatalos ügyintézéssel is járó események. Januártól
már minden magyarországi településen, így nálunk is elérhető az
Önkormányzati Hivatali Portál szolgáltatás, amelyen keresztül
online, akár a saját nappalinkból is kényelmesen és gyorsan
intézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a hét minden napján.
Így életünk kisebb-nagyobb eseményei és azok adminisztrációs
feladatai is sokkal könnyebbé válnak.
Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a helyi
önkormányzatot, a hivatali látogatások száma pedig tovább nő
életünk nagy pillanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása, gépjárműés építményadó bejelentés, szociális támogatási kérelem benyújtása,
szálláshely nyilvántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még
sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek általánosan a személyes
ügyintézések közé tartoznak és automatikusan a hosszú sorban állás
jut róla eszünkbe.
Ez a kép azonban 2019-től teljesen megváltozik, mert az
Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül már egyre több ügyet
elektronikusan is intézhetünk, amikor időnk engedi, akár a vasárnapi
ebéd után is.

Jánosiné Gyermán Erzsébet

Tisztelt Lakosság! Örömmel tájékoztatom Önöket, hogy
egyesületünk két témában is pályázati támogatásban részesült.

A NEA által meghirdetett pályázat kapcsán 200 ezer Ft
támogatásban részesültünk, amelyből a központi park útjait
szeretnénk felszórni gyöngykaviccsal, valamint az Egyesület által
korábban megvalósított utcatáblák elé évelő cserjéket ültetünk.
Ezeket a munkákat szeretnénk a lakosság összefogásával
elvégezni, hiszen mindkettőhöz sok szorgos-dolgos kézre van
szükség. A pontos időpontról később adunk tájékoztatást.
Kérem Önöket, legyenek majd segítségünkre a kétkezi munkák
elvégzésében! Főleg fiúk, férfiak közreműködésére számítunk.
Továbbra is várjuk olyan lakosok jelentkezését, akik szívesen
bekapcsolódnának a Gátér Községért Egyesület munkájába.
Tisztelettel: dr. Szegesdi Henrietta elnök

Gondolat
" Nyújtsd mindig a legtöbbet, ne elégedj meg
azzal, ami vagy, hanem törekedj azzá lenni, ami
lehetnél. "
(Dalnoki Jenő)

