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Ahogy azt tapasztalhatják sikerrel vettük azt az EMVA
pályázatot, amely segítségével a helyi média fejlesztését
szerettük volna megvalósítani. Néhány hete kézhez kaptuk a
támogató határozatot, így megrendelhettük a számítógépet,
hozzá monitort, valamint egy nagyon korszerű nyomtatót.
Ezek után színesben készül az újság, s így a tökéletes,
élethű képek, ábrák még élvezetesebbé teszik az olvasását.
Remélhetőleg mindenkinek elnyeri a tetszését, s talán mind
többen kedvet kapnak a cikkek írásához, hiszen a célunk
éppen az lenne, hogy közösen szerkesszük ezt a lapot!
Mivel az államtól kapott normatívák egyre
kevésbé bizonyulnak elegendőnek, és az
átszervezések miatt néhány eddig biztos
bevételtől is „megszabadítanak” bennünket,
kénytelenek vagyunk még inkább azon törni a
fejünket, hogy minél gazdaságosabb megoldást
találjunk az életben maradásra. Első lépésként az
előbb említett okok miatt, az éves szinten amúgy
több százezer forintot felemésztő tüzelőanyag
beszerzéséről, előteremtéséről szerettünk volna
gondoskodni.
Az önkormányzat tulajdonában több olyan út
és árok is van, amelyekben nagyon sok fa van,
viszont a területhatárok tisztázatlanok, mint
egyébként sok más helyen is. Ezért földmérőt
fogadtunk, és kimérettünk egy olyan utat,
ahonnan nagyobb mennyiségű fát

reméltünk. A kimérés költségeit az
önkormányzat vállalta.
Az említett úttal szomszédos ingatlanok
tulajdonosai többen is jelezték, hogy nem
egészen értenek egyet azzal, ha az önkormányzat
teljes egészében elvinné a földjeik szélén
található fákat, hiszen azokat ők több éven át
gondozták, nem is beszélve arról, hogy árnyékot
vetettek a földjeikre, ami miatt a termésük jó
néhány százalékkal kevesebb lett.
Emiatt a hivatalos „karóátadáson” megegyezés
született, így ahogy a közmondás is mondja a
kecske is jóllakott és káposzta is maradt.
A későbbiekben több hasonló terület
kiméretését is tervezzük, így jó néhány évre
elegendő tüzelőre számíthatunk, lényegesen
kedvezőbb áron.
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Az elmúlt negyed év testületi üléseiről…

A település ingyenes lapja
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negyedévente 180 példányban
Kiadja:

A márciustól kezdődő időszakban a testületi üléseket
tekintve elsőként rendkívüli ülésre került sor, március 27én délután.
Erre azért volt szükség legfőképpen, mert BM pályázat
beadására nyílt lehetőség. Ami a mi településünket illeti
két területre volt lehetőségünk pályázni, s mivel a
feltételek nagyon kedvezőek voltak, éltünk a lehetőséggel.
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Elfogadásra került az önkormányzat 2011. évi
költségvetéséről szóló rendelet módosítása, a 2011. évi
zárszámadás, a 2012. évi költségvetésről szóló rendelet
módosítása, a gyermekjóléti szolgálat beszámolója, a
2011.évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak
ellátásáról szóló értékelés megtárgyalásra került,
utolsóként pedig aktuális témák megvitatása is
megtörtént.

Az egyik kapcsán a sportöltöző felújítását, bővítését tűztük
ki célul, amit már egyébként korábban is szerettünk volna
megvalósítani, de akkor azt az anyagi lehetőségeink nem
tették lehetővé. A beruházás során vizesblokkok
kerülnének kialakításra az öltözőkhöz kapcsolódva,
valamint nyílászáró csere, tetőcsere, külső színezés
valósulna meg.
A másik lehetőség eszközbeszerzésre vonatkozott, amely
kapcsán fűnyírók beszerzésére lenne lehetőségünk, így a
régi, már elhasználódott gépeinket újakra cserélhetnénk.
Az előbbi pályázat kiírása értelmében csupán 10 % önerőt
kellene biztosítanunk, az utóbbi esetében pedig semmit,
ugyanis ott 100 % a támogatottság!
Ezen kívül napirenden szerepelt a közbeszerzési terv, a
sportfejlesztési koncepció elfogadása, az önkormányzat
vagyonáról és a vagyonnal történő gazdálkodás egyes
szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosítása, az
SZMSZ-ről szóló rendelet módosítása, az Ihász Gábor
Általános Iskola alapító okiratának módosítása, a Napközi
Otthonos Óvoda Gyarmat alapító okiratának módosítása,
valamint vegyes ügyek.

Legutóbb június 26-án ülésezett a képviselő testület.
Módosításra került a települési szilárd hulladékok
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló
önkormányzati rendelet, a Vaszar, Gecse, Takácsi
Községek Önkormányzata Általános Iskolai Intézményi
Társulása 2012. évi költségvetése, az önkormányzat
2012. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelete,
az Ihász Gábor Általános Iskola alapító okirata, valamint
megtárgyalásra került a Győr Nagytérségi
Hulladékgazdálkodás Önkormányzati Társulás projektje
önrészének fizetéséhez kapcsolódó megállapodás is.
Vegyes ügyek keretében a szeptemberi Szüreti fesztivállal
kapcsolatos teendők megvitatása is sor került, hiszen
rengeteg munkát kell elvégezni, és ezt már időben el kell
kezdeni, hogy a rendezvény minél sikeresebb legyen.

A következő testületi ülésre április 27-én került sor.

_______________________________________________________________________________

Más szemszögből
Tisztelt gecseiek, tisztelt olvasók!
Az idei esztendő első lapszámában tett gondolataim menetét folytatnám e soron következő második
lapszámban. Talán indítatásképpen a hagyományokról. A húsvét telt a maga egyéni ünnepi
megszokottságában. Azonban a locsolás már jóval nagyobb mértékben veszített fényéből. Kár érte. Ezért
mi magunk is felelősséggel tartozunk, mert nem mindegy, hogy közömbösen kezelünk valamit, vagy féltő
szeretettel gondozva, ápoljuk azt. Például itt volt május első vasárnapja az év talán egyik legszebb napja
az anyák napja. Mindenki köszöntötte, köszönthette az édesanyját és a nagyanyját. Persze a maga módja
szerint. DE hova tűnt a szép hagyománnyá fejlődő szokás, amikor a kis ünnepség keretében, meghitt,
boldog perceket szerezve tiszteleghettünk anyáink előtt. Ugye, ha jól belegondolunk csak szervezés
kérdése az egész. Nem kell mindent hanyagolva eldobni , ami szép és jó még ha régi is. Attól még
maradhat üde és szeretnivaló. Csak hát gondosan ápolni kellene. Visszamenőleg ugyanez vonatkozik
március 15.-re is. Mivel helyben nincs oktatási intézményünk és nincs más önkormányzati vagy civil
kezdeményezésre létrehozott szervezet a fent említett ünnepek megszervezését elsősorban
önkormányzatunk által létrehozott Gecséért Közalapítványunk valamint a Dallamvarázs Énekkar
Közhasznú Egyesület figyelmébe jövőbeni programként tisztelettel ajánlom. A búcsúnk is lezajlott. Hát
ez is olyan amilyen. Persze szerintem jobb, ha ezen a napon legalább nem kell dideregni. Ez is egyre
jobban múlja divatját. Szerepét átveszik a falunapok vagy a hagyománnyá fejlődött helyi fesztiválok.
Július 28.-án itt a következő Zenés Nyár. Ez a nap remek kikapcsolódásra hívogat bennünket. Köszönet a
szervezésért Közalapítványunknak. E rendezvény sikeréhez természetesen önkormányzatunk most is
nagyban hozzájárul a rendezvénysátrunk biztosításával. Ami ugye azért nem kis dolog. Gondoljanak csak
bele egy ekkora rendezvénytér felállítása és szétbontása mekkora munkával jár. Arról meg már nem is
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beszélve, hogy egy estleges bérlemény mekkora összeget tenne ki. A szervezéshez sok sikert kívánok.
Azonban hamarosan dübörögve itt zörög kapunkon szeptember 15.-e nagybetűs dátumával a 12.
hagyományőrző Szüreti fesztiválunk. Áldásos szép napot kívánva, én már most tisztelettel invitálok
mindenkit e remek szórakozást és szép emlékkel, élményekkel gazdagító programra. Kérve mindenkit
minél többen jöjjenek. Ki miben tud segítve, óvva, védve, együtt tegyünk meg mindent e szeretetet
kivívott rendezvény sikeres lebonyolításáért. Az idei sztárvendég Kacor Feri lesz, a talp alá valót a
Grammy szolgáltatja. Így gondolva az idősebb és a fiatalabb generáció elvárásaira. Remélve
valamennyiük megelégedésre. Szerepekre már most lehet jelentkezni. Itt az ideje, hogy a fiatalok
megkezdjék azt a bizonyos „staféta” átvételét. Természetesen szívesen fogadunk új ötleteket és
felajánlásokat. Segítségüket előre is köszönjük. Örömmel jelentem be, hogy a felső dűlő mellett a
középső dűlő (Holland pincétől Kis Lajosné ingatlanáig) villamosításának előkészületei is elkezdődtek.
Kb. egy éven belül kiépített hálózat lesz ezen a szakaszon is. Köszönet a költségeket felvállalók
partnerségéért. Külön köszönet Balogh Zsolt és Kis Lajosné Tarró Edina ingatlantulajdonosok
közreműködéséért. Továbbra is igyekszem érvekkel meggyőzni a testületet szőlőhegyi ingatlan vételára.
Meggyőződésem, hogy nélküle sok lehetőségről lemarad településünk. Egyébként igyekszünk - legtöbb
esetben sikerrel- pályázati lehetőségeket kihasználni. Az sem titok, hogy néha problémák is akadnak, de
igyekszünk mindent megoldani. Persze kívülről minden könnyebb. Talán nyíltabb, egyenesebb észérvek
nagyobb sikert arathatnának, mint valami utcai pusmogás. Magánügyeimet érintően az őszinte
jókívánságokat köszönöm. A bajaimmal azonban senkit nem akarok terhelni. Ma nekem holnap neked
tartja a mondás. Ezt a harcot nekem kell megvívni, mert abban a bizonyos nagy könyvben ez lett megírva.
Mindenki a maga keresztjét, én most a magamét cipelem, még ha olykor nehéz is. Gondolva arra Jézus
mekkora és milyen nehéz keresztet vitt, pedig a világ bűneit magára véve cipelte. Persze ha már itt tartok
megint eszembe jutott valami. Méghozzá az a szó hogy „acsarkodik”. Érdekes, sőt különlegesen ható szó
ez. Erről az a véleményem, hogy amíg az állat az állattal teszi, sem arat nagy tetszést. Az meg főleg nem,
ha az ember embertársával. Egymás képességeit ne lebecsülve a másikat ne hülyének nézve próbáljunk
meg az állatok közt emberek maradni! Tehát ne acsarkodjunk! Az élet szép még akkor is, ha olykor nehéz
percek, időszakok tarkítják. Ne rontsuk el!
Szép nyarat, türelmet és jó egészséget kívánok mindenkinek!
Tisztelettel:
Gecse, 2012. 06.20.
Vida Sándor alpolgármester

A
A Föld napja alkalmából országos szemétgyűjtési akciót szervezett a Magyar
Közút Nonprofit Zrt., mint ahogy azt az idei első számunkban is közöltük.
Gecsén 23 fő vett részt ezen a megmozduláson, akik segítségévek – ha csak
időlegesen is – sikerült megtisztítani településünket és környékét a szeméttől.
Évente rendszeresen ilyen módon próbálják, próbáljuk legalább szinten tartani a
környékünkön is egyre inkább elhatalmasodó szemétmennyiséget.
Védekezhetnénk azzal is, hogy az átutazók a ludasak ebben, de sajnos be kell
vallanunk, hogy a helyi lakosok közt is vannak olyanok, akik nem igazán érzik
annak a súlyát, hogy milyen következményekkel jár, a felelőtlenségük. Nem is
beszélve arról, hogy hatalmas büntetésre számíthat, akit rajta kapnak.
Nem érdemes tehát eldobálni az üres zacskókat, a feleslegessé vált műanyag
üvegeket, csokis papírokat, nehogy valaki meglássa, és büntetés legyen a vége…
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Hallotta már…?
Ledöglik a trabantos az út szélén. Arra megy egy BMW-s, és felajánlja, hogy elhúzza a legközelebbi
szervizig. Rá is kötik a trabantot a vontatókötélre, a BMW-s meg rálép a gázpedálra és gyorsulni kezd.
A trabantos persze nagyon fél, így eszeveszett dudálásba kezd. Elhúznak egy rendőrjárőr mellett, mire
az beszól a központba:
- Ilyet még nem láttatok, egy Trabant 180-al megy egy BMW mögött, és még dudál, hogy előzni akar!

Turista az erdélyi faluban
A turista sétál az egyik erdélyi faluban, és a pályaudvart keresi. Meglát egy székely atyafit, odamegy és
megkérdi tőle, hogy hány percre van a vasúti megálló.
– Hát, ha itt átvág a réten kb. 30 perc, de ha a bika is kint van, akkor csak 15 perc.

Rejtvény…

Vízszintes
1. A megfejtés első része. 7. Angol főnemesi cím. 8. A Szajna Párizsban! 9. Lovak kedvenc csemegéjének
egysége! 11. Házőrző. 12. Zenedarab! 13. Általános, röv. 15. Rakovo, ukrán település magyar neve. 17.
José Saramago Nobel-díjas író műve. 18. Csattanó. 19. Üres jel! 20. Asszonynév képző. 21. Egyszerű
fehérje. 24. ... Timbermann; Howard Fast műve. 26. Neves magyar irodalmár, pedagógus (András).
Függőleges
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1. Túl hangosan beszél. 2. Német zeneszerző (Karl). 3. Kuruc brigadéros (Tamás). 4. Zell am ...; osztrák
település. 5. Erjesztő enzim. 6. Páratlan tanú! 7. A megfejtés második része. 10. Mondat egysége. 14.
(meg)vonalaz. 16. Kabarédal. 17. Női hangnem. 19. Spanyol férfinév. 22. Fok; arab földrajzi nevekben. 23.
Török település a Sulan-hegységben. 25. Vita magja!

Gecse Községért Közalapítvány
Közhasznúsági jelentése
A Gecse Községért Közalapítvány 1999.10.01. napjával jött létre a helyi Önkormányzat, mint alapító
kezdeményezésére.
Induló tőkéje 120.000 Ft, melyet az alapító bocsátott a közalapítvány rendelkezésére.
Elsődleges célunk támogatást nyújtani a község intézményei, közcélú szervezetei, valamint minden
olyan lakossági kezdeményezés számára, amely különböző közösségi célok megvalósulására irányul
oktatási, kulturális, egészségügyi, szociális, sport és a községben előforduló egyéb területen.
A közalapítvány célul tűzte ki a közélet fejlesztését, a település nemzeti és kulturális rendezvényeinek
szervezését és támogatását, a hagyomány ápolását, a falusi turizmus szervezését, annak támogatását, a
közrend és a közbiztonság védelmét.
A Veszprém Megyei Bíróság 2000. 01. 17.-én a közalapítványt kiemelkedően közhasznú besorolással
nyilvántartásba vette.
E közhasznúsági jelentés a Gecse Községért Közalapítvány 2011.01.01.-2011.12.31.-ig terjedő
időszak tevékenységéről készült, melléklete az egyszerűsített éves beszámoló, mely az aktuális
számviteli és adótörvények alapján készült.
A könyvvezetés kettős könyvvitel rendszerében történik, melynek helyességét könyvvizsgáló is
ellenőriz.
Mérleg
A közalapítvány eszköz állománya csak pénzeszközökből áll.
Pénztárunkban forduló nappal 145.295 Ft volt, lekötött betétben 298.040 Ft-ot tartottunk, míg
folyószámlánkon 315.868 Ft volt.
A közalapítvány 2011. évi összes bevétele 556.602 Ft volt.
A bevétel összetétele:
Támogatások: Helyi önkormányzat
1 %-ból befolyt összeg
Magánszemélyek támogatása
Vidékfejl. Minisztérium pályázata
Kamat
Összes bevétel

100.000
63.414
16.630
365.308
11.250
556.602

A közalapítvány 2010. évben pályázatot nyújtott be a Vidékfejlesztési Minisztériumhoz a 2010. évi
Gecsén megtartott „Zenés nyár” című rendezvény támogatásához. A pályázat elfogadásra került, de a
pénz folyósítása csak 2011. év tavaszán történt meg, így ez a bevétel 2011. évben került kimutatásra.
A közalapítvány 2011. évi összes kiadása 227.066 Ft volt.
A kiadások összetétele:
Működési kiadások: Posta költség
Könyvelési díj
Kiküldetési költség
Könyvvizsgálat
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2.550
20.000
42.884
12.500
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Működési költség összesen
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Összes kiadás
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330
78.264
148.802
227.066

Összességében elmondható, hogy az 1 %-os felajánlásból és a magánszemélyek hozzájárulásából
befolyt összegek, valamint az önkormányzat hozzájárulásának egy része a zenés nyári rendezvény
finanszírozására került felhasználásra.
Az alapítvány vagyonával történő gazdálkodása során a szabad pénzeszközök lekötésre kerülnek. Az
alapítvány pénzeszköz felhasználásáról a kuratórium dönt.
Eszközvásárlás 2011. évben nem történt.
A szervezet vezető tisztségviselői nem részesülnek juttatásban, útiköltség térítésüket (42.884,- Ft) a
működési költség tartalmazza.
Az alapítvány a kiadásait mindig az alapító okiratban meghatározott célokra fordította, 2011-ben
elsősorban a „Zenés nyár” című szabadidős program megrendezésére. Ennek teljes költsége
148.802,- Ft volt, melyet a közalapítvány saját pénzeszközeinek felhasználásával finanszírozott.
A szervezet 2011. évi számviteli beszámolója a közhasznúsági jelentés melléklete
Gecse, 2012. május 10.
Horvát István
Kuratóriumi Elnök

Dallamvarázs Énekkar Közhasznú Egyesület Közhasznú jelentése
2011. év
1. Számviteli beszámoló: Egyszeres könyvvitelt vezető egyébé szervezetek közhasznú
egyszerűsített beszámolójának mérlege nevű nyomtatvány alkalmazásával készült ez az éves
záró mérleg.
2. Költségvetési támogatást 2011. év folyamán az egyesület nem kapott.
3. A vagyon felhasználása az alábbiak szerint történt:
Anyagjellegű ráfordítások
39 E Ft
Egy összegben elszámolt értékcsökkenés
20 E Ft
Pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítás
337 E Ft
A pénzügyileg rendezett egyéb ráfordítások legjelentősebb tétele a kulturális zenei
képzés.
4. A cél szerinti juttatás kimutatása megegyezik a 3. pontban kimutatottakkal.
5. A Gecse Önkormányzat az Egyesületet 208 E Ft értékben támogatta, mely összeget a
működési költségekre fordított a Dallamvarázs Énekkar.
6. A vezető tisztségviselők juttatást nem kaptak.
7. Az Egyesület megalakulásának célja más civil szervezetekkel való együttműködés,
hagyomány ápolása, kulturális örökség megóvása. Ezt 2011. év folyamán hat helyi és
tizenhárom vidéki rendezvényen való szerepléssel biztosították.
Gecse, 2012. május 30.
Dallamvarázs Énekkar Közhasznú Egyesület
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Gyermeknap, egy kicsit másképp…
Az önkormányzat a korábbi évekhez hasonlóan az idén sem felejtkezett meg a gyerekekről. Szerettük
volna, ha az idei év is emlékezetes lenne a gyerekek számára, és arra gondoltunk, mi lenne, ha egy
kirándulással szereznénk nekik örömet. Ennek apropójából autóbuszt béreltünk, és május 27-én reggel
elindultunk, hogy megnézzük a győri állatkertet. Minden kapcsolatunkat latba vetve, meglepetésként
sikerült betekintést nyernünk a győri Eto Parkba is. Klement Tibor ügyvezető igazgató úr engedélyével,
Kovács Tivadar vezetett körbe bennünket a létesítményben, melyet ez úton is köszönünk! Modern, új
épület, rengeteg kiszolgáló helyiséggel, konditerem, uszoda, több füves-, illetve műfüves pálya, amely
megfelelő felkészülésre ad lehetőséget a profi futballistáknak. Az új stadion pedig egyszerűen lenyűgöző.
Ezt követően mentünk át az állatkertbe, ahol a jelek szerint mindenki jól érezte magát, kellemesen
elfáradtunk. Egyébként több program is várta azon a napon az állatkertbe érkezőket. Lehetőségük volt
logikai játékok kipróbálására, megnézhették a gyerekek a mentő autót, a rendőrségi motort, részt vehettek
kincskeresésben, és délután meghallgathatták az Irigy Hónaljmirigy koncertjét is.
A gyermeknapi kirándulásról készült további képek egyébként a gecsei honlapon megtekinthetők.

Vendéglátásból ötös!
Kis falunk vendégszeretete elnyerte tetszését
a vaszari óvónéniknek, és a gyerekeknek a
korábbi látogatásuk alkalmával.
Emiatt idén is arra kértek bennünket,
hogy kirándulásuk alkalmával eljöhessenek
hozzánk, hogy egy kellemes napot itt
tölthessenek.
Ragyogó idő fogadta a lovas kocsikkal
érkezőket. (Itt szeretném megköszönni
Istenes Józsefnek, László Zoltánnak, Bendes
Lajosnak, hogy időt szenteltek arra, hogy
áthozzák, illetve hazavigyék a közel hetven
fős csapatot). A gyerekek birtokba vették a

focipályát, és a játszóteret. Kicsivel később
Kalmár Ede kalauzolásával a gyerekek
megnézhették az evangélikus templomot,
és betekintést nyerhettek a falumúzeumba
is.
(Természetesen neki is köszönet jár!)
Nagy bátorságról tettek tanúságot a
túrázók, amikor gyalogosan nekivágtak a
szőlőhegy legmagasabb pontja
felfedezésének. Kellemesen elfáradva
jobban esett az ebéd, s mire kipihenték
magukat, a fogatok már várták, hogy
hazafuvarozzák a kirándulókat.
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Szívesen látunk minden hozzánk
ellátogatót, várjuk vissza őket jövőre is!

Okulva az idei évben történt nevezzük kellemetlenségekből, arra szeretnénk minden olyan
állattartót kérni, aki a jövő évben bérbe szeretne venni bármely önkormányzati tulajdonú
területet, hogy szándékát jelezze írásban az önkormányzatnál szeptember végéig. Terveink
szerint az igények beérkezését követően lennének igazságosan és egyértelműen
azonosíthatóan elosztva a területek.
Abban bízunk, hogy talán így kevesebb lesz a félreértésekből adódó vita, amely rengeteg
kellemetlenséget és bonyodalmat okozott eddig.
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