Beszámoló
Mágocs Város Képviselő-testületének 2019.november 26-ai képviselő testületi
ülésre.
Tárgy: Tájékoztató 2019. november 7-e óta történt eseményekről,
intézkedésekről.
Tisztelt Képviselő-testület!
Tájékoztatom a testület tagjait november havi programjaimról.
November
A szerződéskötés november 4-én megtörtént a Gerle Kft. ügyvezetőjével. A
munkaterület átadásra előreláthatólag november 8-án kerül sor az iskolában.
Az igazgatónő tájékoztatást kapott a kivitelezési munkálatok megkezdéséről.
November 6-án Takács Nándornét köszöntöttük a Gondozási Központban 96.
születésnapja alkalmából.
November 7-én Térségi polgármesteri találkozót tartottunk Mágocson az
Önkormányzat házasságkötő termében az alsómocsoládi, bikali, mekényesi és
nagyhajmási polgármesterrel.
Halmai Zsuzsanna, a Mikrotérségi Unio vezetője is részt vett a megbeszélésen,
aminek témája a fiatalok térségben való tartása és a térségben letelepedett
külföldiek tájékoztatása volt a helyi programokkal kapcsolatban.
Dicső László polgármester úr Térségi tervezési módszertan javaslatát mutatta be,
melyet a környező települések önkormányzat polgármestereinek is személyesen
juttatott el.
November 14-én munkaterület átadáson vettünk részt Kontár Gergő alpolgár
mester úrral, az iskola energetikai korszerűsítés pályázatában előírtak szerint.
November 15-én a Nagymágocsról érkező vendégeket fogadtuk vacsorával, akik
a 16-ai Disznótoros fesztiválra érkeztek.
November 16-án részt vett a testület a IV. Disznótoros és Kolbásztöltő fesztivál
egész napos programján.
November 18-án a Hegyháti Helyi Védelmi Bizottság (HVB) ülésén vettünk
részt Dr. Morvay Klaudia jegyző asszonnyal, ahol a jelenlévő polgármesterek
tanácskozási joggal bíztak meg a jövőben, Dr. Karakán Béla HVB elnök
előterjesztése alapján. A jelölésre tett javaslatot elfogadtam.
Ezt követően a jegyző asszonnyal a Baranya megyei Gazdaságfejlesztési Fórumán
vettünk részt. A rendezvényen hallhattunk a megye több településének gazdasági
és fejlesztési irányairól.
November 19-én a Pannon Antenna cég képviselőjével tárgyaltam, akik vételi
ajánlatot kívánnak tenni a jelenleg is bérbe adott, Mágocs Külterület 08/2 hrsz-ú
antennával ellátott önkormányzati területre. Az önkormányzat a távközlési

hálózatban történő felhasználásra, a bázisállomás helyszínét a Vodafone Mobil
Távközlési Részvénytársaság bérli jelenleg.
November 20-án meghívottként részt vettem a Humán Bizottság első megtartott
ülésén.
November 21-én Alsómocsoládon a Kulcsemberek Klubján vettem részt. A
rendezvény témája, az Észak Hegyháti települések egészségügyi helyzete és
„Mindennapi egészségünk”.
Ezen a déutánon, Nemes Lénárdot köszöntöttük 91. éves születésnapján a
Gondozási Központ vezetőjével.

