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Kedves Gátéri Lakosok!
Az Önkormányzatunk Szervezeti és Működési Szabályzata
szerint évente egy alkalommal falugyűlést kell tartani. Ebben az
évben a koronavírus járvány miatt ez elmaradt, de a Falulapon
keresztül szeretném tájékoztatni Önöket az elmúlt évről és az
ezévi tervekről.
2019-ben az önkormányzati gazdálkodás fegyelmezetten,
átgondoltan zajlott. A tervezett beruházásokat megvalósítottuk, a
rendezvényeket megtartottuk, és év végére még maradt egy
kevés pénztartalék a község számláján.
2019. évi fejlesztéseink: konyhai eszközfejlesztés 3, 5 millió Ft,
(ebből 1 millió önerő), óvoda energetikai korszerűsítése 38
millió Ft, Faluház fűtés és világítás korszerűsítés, napelem
felszerelése, új székek vásárlása összesen 10,9 millió Ft, temető
térkövezése és urnaoszlopok vásárlása 5 millió Ft, közterület
karbantartó gépek vásárlása 5 millió Ft, óvoda udvar térkövezése
és játékok vásárlása 5 millió Ft. Egész évben folytatódott az
EFOP pályázat keretében a szakkörök munkája, azokhoz a
szükséges anyagokat is a pályázatból vásároltuk meg. A
tanyagondnoki feladatok ellátását 1,1 millió Ft összegű
eszközvásárlással segítettük, ugyancsak pályázatból. Sajnos, a
12000 Ft-os rezsitámogatást 6 fő után vissza kellett fizetnünk.
Valamennyien tűzifát igényeltek, de azt nem vették át a
fateleptől. Hosszú évek óta tavaly ismét volt Falunap Gátéron,
amely szintén pályázati forrásból valósult meg, 1,5 millió Ft
értékben.
Szociális támogatásra összesen 5.505.000.-Ft-ot költöttünk.
Ebből a gyermekekre tekintettel 13 fő kapott összesen 295 000.Ft támogatást, 31 fő összesen 593 000 Ft átmeneti segélyt, 8 fő
tűzifát. Lakásfenntartási támogatásban 33 fő részesült összesen
1.230.000.-Ft értékben. 130 gyermeknek és 83 idősnek adtunk
egyszeri 10 000.-Ft-os támogatást. Karácsony előtt 1,8 millió Ft
értékű élelmiszer csomagot osztottunk szét községünk lakóinak.
Évek óta részesei vagyunk a Bursa Hungarica felsőoktatási
támogató rendszernek is, tavaly 7 fő összesen 280.000.-Ft

támogatásban részesült. A szociális tűzifa pályázaton nyert
51 m3 fát 102 főnek osztottuk szét. Letelepedési
támogatásra 4 fő nyújtott be igényt, mindenkinek 200 000.Ft-ot tudtunk adni.
Megtartottuk
a
hagyományos
ünnepségeket,
rendezvényeket. A március 15-i ünnepséget a Gátéri
Kismakkos Néptánc Egyesület és az Aki Dudás Akar Lenni
Egyesület segítségével szerveztük, ezúton is köszönetet
mondok érte. Augusztus 20-án szokás szerint átadtuk a
„Gátér Községért” kitüntetést Kis-Fekete Lászlónak az
évek óta folyamatosan nyújtott önzetlen segítségéért, és
Szécsényi Attila atyának a közösségteremtésben nyújtott
kiemelkedő munkájáért. Elismerő Oklevelet adtunk Berta
Istvánnak és Berta Mihálynak a példa értékű, kitartó,
szorgalmas munkájukért, a közösség érdekében végzett
önkéntes segítségükért. Ismételten köszönetet mondok
mindannyiuknak, jó egészséget, sok örömet kívánok a
további életükhöz.
2019-ben ünnepeltük a templomunk 90. születésnapját, és
advent első vasárnapján felavattuk az újszülöttek fáját,
Gellér Csaba helybéli fafaragó alkotását. Az adventi
hétvégéken valamilyen rendezvény keretében gyújtottuk
meg a gyertyákat, és a hagyományos szilveszteri sétával
zártuk a 2019. évet.
2020. évi terveink:
A költségvetésünk erre az évre is stabilitást mutat. Év elején
még bátrabban terveztünk, de a koronavírus járvány
kapcsán meghozott kormányzati intézkedések és a saját
védelmi költségeink miatt kénytelenek vagyunk csak a
legszükségesebbre korlátozni a kiadásokat. Már beadtunk
egy pályázatot a csapadékvíz elvezető hálózat felújításának
2. ütemére. A Magyar Falu Programban a Faluház
udvarának lefedését tervezzük. A Hungarikum pályázati
kiírás lehetőséget ad kiállító tér létrehozására, amelynek a
célja a helyi értékeink népszerűsítése. Erre szeretnénk
támogatást kapni.
Sajnos, a tervezett falunap 2020-ban elmarad. Ha lenne is
lehetőség nagyobb rendezvényekre, a falunapot már nem
tudjuk bevállalni, hiszen annak megszervezése legalább fél
évet vesz igénybe.
Reméljük, hogy az augusztus 20-i ünnepséget már
szokásaink szerint megtarthatjuk, és az utána következő
időszakban visszaáll a községi rend a hagyományaink
szerint.
Kérem, figyeljék a hirdetőtáblákat, nézzék a községünk
honlapját és facebook oldalát, folyamatosan tájékoztatjuk
Önöket a változásokról, tervekről, lehetőségekről.

Fúrt kutak engedélyeztetése:
Tájékoztatom Önöket, hogy a Magyar Országgyűlés 2023.
december 31-ig meghosszabbította a fúrt kutak fennmaradásához
szükséges engedélyeztetési eljárás határidejét.

„Gátér Községért” kitüntetés

Néhány téma, ami foglalkoztatja a lakosságot:
Az EFOP pályázatunk záró rendezvényén felvetődött néhány
olyan téma, amely az egész faluközösségre vonatkozik, vagy sok
embert foglalkoztat. Ezekre ott válaszoltam, de úgy tartom
korrektnek, hogy mindenkivel megosszam ezeket:
Bicikliút: sajnos, jelenleg semmilyen esély nem látszik arra,
hogy az elkövetkező néhány évben megépüljön a
Kiskunfélegyháza-Gátér közötti kerékpárút.
Szennyvíz elvezetés: erre is csak pályázati támogatás esetén van
lehetőségünk. Jelenleg nincs ilyen pályázat a 2000 fő alatti
településeknek.
Bankautomata: több alkalommal próbálkoztunk több banknál is
ezzel a kéréssel, de a település kicsinysége miatt mindenütt
elutasítottak bennünket. Nem kifizetődő a banknak a beruházás.
Több szórakozási lehetőség: ez elsősorban nem az
önkormányzat szándékán múlik. Az elmúlt években többször
kértünk a lakosságtól ötleteket, javaslatokat, milyen
rendezvényekre jönnének el szívesen. Nem kaptunk érdembeli
segítséget. Persze van olyan igény is, amelyik erősen pénzfüggő
(pl falunap, sztárvendégek meghívása), de biztosan tudnánk
olcsóbb lehetőségeket is találni. Várjuk a javaslatokat!
Fiatalok megtartása: a problémával teljesen tisztában vagyunk,
de mit tegyünk, ami megfelel a fiatalok igényeinek? Kedves
Fiatalok! Kérem, jelezzék nekünk, mit tehetnénk a helyben
maradásukért! Csak együtt, az igények és a lehetőségek
összehangolásával léphetünk előre!
Sport: ezt egy nagy kudarcként élem meg polgármesteri
munkámban. Semmilyen sportot nem tudtam fellendíteni a
községben, bár számtalanszor kértem segítséget a szervezéshez,
eredménye nem lett. Tavaly ősz óta keresem a lehetőséget egy
gördeszka pálya megépítésére. Kértem árajánlatot rá. A
felépítmény legkevesebb 5,5 millió Ft-ba kerülne, az aljzatbeton
3 millió. Talán lesz rá pályázati lehetőség a nyár folyamán,
megpróbáljuk abból. Sajnos, 10-15% önerőt kell biztosítani, de
nagyon remélem, hogy nyertes pályázat esetén előteremtjük a
közel egymilliós önerőt. A 2016-ban beadott sportpark
pályázatunk a telepítésre vár. Gondolom, a koronavírus járvány
miatt csúszott el a tavaszra ígért beruházás. Nagyon szívesen
venném, ha legalább évente egyszer-kétszer fociversenyt is
rendezhetnénk, gyerekfocitól a nagypapákig. Csak úgy
szórakozásból. Már megígértem, hogy a sört én állom!!! Ha
valaki segítene a szervezésben, azért külön nagyon hálás lennék.
Már csak a szándék hiányzik!
Baba-mama csoport, gyerekes szülők egyesülete: néhány
alkalom erejéig jól működött a baba-mama csoport, aztán
elfogyott az érdeklődés. Szülők egyesületét létre lehet hozni, de
nem a hivatalos szervezeti forma hiánya a gátja a működésnek,
hanem olyan szülők, akik összefogják, szervezik, életben tartják
a csoportot. Ezt önszerveződéssel kellene létrehozni, és ha
tényleg lenne rá igény, az önkormányzat segítene a
működtetésében. Nagyon örülnék egy ilyen csoportnak is.
Kedves Gátériak, mindannyian, akik itt élnek! Ez a falu a mienk,
magunknak építjük, szépítjük, a mi örömünket gyarapítják a
szépülő épületek, a tiszta utcák, a fejlődés jelei. A gátéri
emberek közérzetét, hangulatát javítják a rendezvények, a
közösségi alkalmak is. Legalábbis azokét, akik részesei ezeknek.
Kérem
Önöket, legyenek részesei minél többen, minél
többször! Elsősorban önmagukért! Hogy még jobban érezzék
magukat ebben a kis faluban!

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 Képviselőtestület választja majd ki azt a személyt, akinek az augusztus 20-i
községi ünnepségen adjuk át az emlékplakettet.

Köszönettel: Jánosiné Gyermán Erzsébet

Önkormányzatunk ebben az évben is várja az önök javaslatait arra
a személyre, akit érdemesnek tartanának a „Gátér Községért” kitüntetésre.

Jánosiné Gyermán Erzsébet

Felhívás!
Tisztelt Gátéri Lakosok!
Ebben az évben 40 éves lesz a falu óvodája. A születésnapot
ősszel tervezzük megünnepelni.
A születésnap méltó megszervezéséhez kérjük a
segítségüket.
Gyűjtünk és archiválunk minden olyan óvodáról, a régi
intézményvezetőkről, az épületről készült fényképet,
csoportképet, újságcikket, kiadványt, amely a 40 év alatt
birtokukba került. A dokumentumokat lemásoljuk és
visszaadjuk. Ballagó tarisznyákat is szívesen fogadunk
kölcsön az ünnep idejére.
Együttműködésüket, segítségüket előre is köszönjük!
Az óvoda dolgozói

Meghívó
Gátér Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és
családját 2020. június 4-én (csütörtökön) a
TRIANONI BÉKEDIKTÁTUM aláírásának
100. évfordulója alkalmából rendezett közös emlékezésre.
- 17:00 órakor szentmise a gátéri Szent-Anna templomban
- Emléktábla avatás a Faluháznál
- 20:20-kor őrtűz gyújtása a Faluház udvarán

Tisztelt Lakosság!
A kulturális intézmények várható nyitásáról még nincs
információ. Könyvkölcsönzésre a biztonsági előírások
betartásával van lehetőség a könyvtár épületén kívül történő
átadással
vagy
házhozszállítással.
Kölcsönzéssel
kapcsolatban keressenek a 06/705867224-es telefonszámon.
Az újranyitással kapcsolatban értesítéssel leszünk!
Rádi Józsefné

Gondolat
A legnagyobb gondolatok mindig egyszerűek.
William Golding

