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Veszélyhelyzet után
újra soros ülést tartottak

Várja a látogatókat
a Helikon Kastélymúzeum

Elköltözött
a Vöröskereszt

Június 20-án, a veszélyhelyzet végét követően nyitotta meg ismét

Költözik a Magyar Vöröskereszt
helyi területi szervezete. Az elmúlt
évtizedekben a Kossuth Lajos utca
45. szám alatti udvarban tevékeny
kedtek, július elsejétől pedig már a
Vásár tér 10, (VÜZ Kft.) udvarában
látják el a hozzájuk fordulókat.
A tulajdonos önkormányzat a régi
épületnek más funkciót tervez,
A nyitásig egyelőre nem fogadnak
adományokat, de azt követően szí
vesen várják a szezonális tárgyakat,
ruhaneműket.

kapuit a látogatók előtt a Helikon Kastélymúzeum is. A nyitóhét

Nagy Bálint polgármester elmondta, hogy sikerült tartani az
első féléves munkatervet a veszélyhelyzet idején is, amikor a
képviselő-testület feladat- és hatásköreit a polgármester gya
korolta. A döntéseket a testületi tagok véleményezésével hoz
ta meg ez idő alatt. A napirendek tárgyalásakor elhangzott: az
ülésre összesen hat interpellációt nyújtottak be az ellenzéki
képviselők. Ezekből a szabályok szerint négy kerülhetett na
pirendre. A Fidesz—KDNP képviselőcsoport tagjai elmondták,
hogy ilyen még nem volt, általában egy ciklusban sincs ennyi
ilyen típusú beadvány. A többségi frakció tagjai arra kérték a
KÉVE képviselőit, hagy ne zilálják szét a testület munkáját. A
KÉVE magyarázata szerint azért nyújtottak be ennyi interpel
lációt, mert sok ülés maradt el, és a tagjaiknak nincs lehetősége
előterjesztéseket benyújtani.
Első napirendként került a testület elé az idei költségvetési
rendelet módosítása. Elhangzott, februárban egy stabil és fej
lesztésorientált büdzsét fogadtak el. Ennek köszönhetően volt

mihez nyúlni a pandémiás időszakban, melyben megtették a
szükséges pénzügyi intézkedéseket, felesleges kiadások pedig
nem történtek. Hozzátette; a járvány bevétetkiesést és több
letköltségeket is okozott, ezért kellett módosítani a büdzsét. A
képviselő-testület ezután több rendeletet is módosított, majd
beszámoló hangzott el a 2019. évi adózási tapasztalatokról. va
lamint a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás,
illetve a Család- és KarrierPONT idén első félévben végzett
tevékenységéről. Napirendre került a testület második félévi
munkaterve, majd a városszemlék tapasztalatairól tárgyaltak a
képviselők.
Az interpellációk tárgyalásakor Keszthely polgármestere és
alpolgármestere minden beadványra reagált. Nagy Bálint arra
kérte az ellenzéki testületi tagokat, hogy a bizottsági üléseken
tegyenek érdemi módosító javaslatokat, és ne csak kritizálja
nak, kezdjenek el közösen dolgozni Keszthelyért. Ezután szó
volt a Keszthelyi Televízió Nonprofit Kü. tavalyi tevékenységé
ről, a 2019. évi turisztikai tapasztalatokról, mewe idei tervekről.
A tanácskozás zárt üléssel fejeződött be.

Költségvetéstől az ingatlankoncepcióig
Hosszú idő, a veszélyhelyzet lejárása után
Újra nyilvános, soros ülést tartott Keszthely
képviselő-testülete, mely közel harminc
előterjesztést tárgyalt.
Az ülésen történtekről, illetve a döntésekröl Nagy Bálint polgár
mester közvetlenül a tanácskozást követően számolt be sajtótá
jékoztatóján. Elöljáróban köszönetet mondott mindenkinek, aki
hivatása, önkéntessége kapcsán,
civil szervezet tagjaként vagy ma
gánszemélyként a járvány ideje
alatt segítette Keszthelyt, a vá
rosban, illetve a térségben élőket.
Mint mondta, büszke a keszthelyi
emberekre, akik megmutatták,
hogy össze tudnak fogni, tudnak
együtt dolgozni. Úgy fogalmazott:
az önkormányzati döntések tekin
tetében az elmúlt hónapokban is egyeztettek a képviselőkkel,
így tudják tartani az eredeti ütemtervet. A mostani ülésen 25
tervezett, illetve négy sürgősségi napirendet tárgyaltak, de az
ellenzék hat interpellációt is benyújtott. Ezzel kapcsolatosan a
polgármester hangsúlyozta; szomorú, hogy a képviselők nem a
bizottsági üléseket hasznalják arra, hogy az egyes témákat ala
posan átbeszéljék. Ezzel együtt az előterjesztéseket nem fogad
ják el, kritizálnak, ám érdemi észrevételeket, javaslatokat nem
nyújtanak be. Kiemelte: nagyon reméli, hogy mindez a jövőben
megváltozik, együttműködve, pártfüggetlenül dolgoznak majd
Keszthelyért.
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A napirendekről szólva elmondta: módosították az idei költ
ségvetest. Február elején egy stabil, fejlesztésorientált büdzsét
fogadtak el, a meghozott intézkedéseken túl ennek is köszön
hető, hogy a város gazdaságilag át tudta vészelni az elmúlt hónapokat, s kedvezőbb helyzetben van, mint más települések.
Bevételkiesést természetesen okozott a világjárvány, ami nehéz
ségekkel jár. Mint megjegyezte, a költségvetéssel, annak „aktu
alizálásával” kapcsolatosan lesznek még feladataik. Nagy Bálint
a sajtótájékoztatón elmondta: a Goldmark Károly Művelődési
Központ igazgatójának egy évre az eddigi
vezetőt, Csengei Ágotát nevezte ki a kép
viselő-testület. Hatékony és lendületes
munkát várnak el a kulturális területen,
ezért szigorú elvárásokat támasztottak.
A polgármester szólt a városszemlékről
is. Elmondta, hogy azokat a járvány ide)‘!
je alatt is megtartották, s a jövőben sem

X

maradnak el. Alapvető, hogy a város, annak közterületei mindig rendben legye
nek, gondozottan fogadják a turistákat. A képviselő-testület elé
került Keszthely ingatlankoncepciója is. A polgármester úgy fo
galmazott, hogy ez történelmi dolog, eddig hiányzott, most egy
30-50 évre szóló koncepció alapjait fektették Ic. A koncepcióról
még tárgyalnak, s a tervek szerint ősszel fogadják el.
A képviselő-testületi ülésről lapzártánkat köve
tően a Kisvárosunkért Érdekvédelmi Egyesület
képviselői is sajtótájékoztatót tartottak.
Erről következő számunkban írunk.

végén 2066-an váltottak belépőjegyet a kiállitásokra.
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A beltéri kiállítások látogatása során továbbra is kötelező a maszkviselet. A
bejáratoknál kézfertőtlenítőket is kihelyeztek. A zártteres gyűjtemény mellett
extra programokkal is várták az érdeklődőket, Így többek között a látogatók
postakocsikázhattak a kastély udvarán, valamint lovas programokon, hintó- és
erkélykoncerteken is részt vehettek mind a két napon. Újraindultak a történel
mi Helikoni városi séták is, így a következő hétvégéken megismerkedhetnek
az érdeklődők az 1900 as évek bűnügyi történeteivel, de a Festeticsek és a
helyi kereskedők témájában is hallhatnak érdekességeket a látogatók. A kastély
munkatársai a járványhelyzet alatt sem tétlenkedtek, a közeljövőben megújult
tarlatokkal várják az érdeklődőket a Helikon Kastélymúzeum kiállításain.
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A felújított épületben a rászorulók
részére továbbra is ruhaneműkkel,
egyéb használati tárgyakkal, élelmi
szerekkel segítenek, de itt szervezik
majd a véradásokat, elsősegély
tanfolyamokat és vizsgákat, és itt
nyújtanak jogi segítséget is, A köl
tózéssel 140 m2-re bővül a hasznos
terület. Kapcsándy Mária területi
vezető elmondta: „A koronavirus
miatt március 24-én bezártunk,
egyedül a véradás szervezése folyt,
illetve telefonos ügyfélszolgálatot
tartottunk, jogi tanácsadás kereté
ben, Három hete tértünk vissza, és
mindjárt azzal kezdtük, hogy átköl
tóztünk ide,”
A nyitást követőeo folytatódik a
Fehér Gyűrű áldozatsegítő egyesület
Zala megyei irodájának munkája is.
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Különleges, látványos dekorációt készített Fábiánné Figder
Nikolett, Temleitner Andrea és Mikoláné Tér Katalin. A virágos
csónak Kiskeszthely egyik forgalmas részén kapott helyet.

A Magyar Vöröskereszt keszthelyi
szervezete, valamint a Keszthelyi
Kórház vérellátója júliusban is várja
a véradókat. Utóbbi helyen július
6-án (13—16 óra), 7-én (15 18), 13án (13—16), 20-án (13—16) és 27-én
(13—14) lesz~véradás. A hévízi gyógy
fürdőkórházban 9-én (11.30—14.30),
Gyenesdiáson, a községházán 16 án
(16—18), Sármelléken, az i~úsági
táborban 23-án (15—18), Karmacson,
a művelődési házban 30-án (16—18)
várják a véradókat.
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