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Tisztelt Képviselő-testület! 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 

 

A két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről 

 

 

1. 2018. október 19-én megbeszélést tartottunk az érintett orvosokkal és a  Szociális és 

Egészségügyi Központ vezetőivel a Széchenyi utcai orvosi rendelő felújításának 

ütemezéséről, az építkezés alatti rendelések biztosításáról, melyen részt vett Bereczk 

Balázs alpolgármester úr is. Délután, majd ezt követően több alkalommal 

tárgyalásokat folytattam az Ipari Park tulajdonosaival együtt a Keleti Ipari Park 

eladásáról. 

2. 2018. október 20-án köszöntöttem a Somogyszob-Balatonszentgyörgy vasútvonal 

megnyitásának 125 éves évfordulóján az ünnepségén megjelenteket. 

3. 2018. október 23-án méltó körülmények között ünnepeltük meg a forradalom napját, 

ahol alpolgármester urakkal koszorút helyeztünk el. 

4. 2018. október 27-én Marcali adott otthont a Duatlon Diákolimpia® Országos 

Döntőjének. 

5. 2018. október 28-án délelőtt részt vettem az Egyházközség ünnepségén, és a 

szentmisén köszöntöttem a 25. éve Marcaliban szolgáló Kis Iván c.prépost, esperes- 

plébános urat, a fogadáson a résztvevőket Bereczk Balázs alpolgármester úr 

köszöntötte. Délután részt vettem a   Marcali Református Egyházközség hálaadó 

ünnepi hangversenyén, új orgonájának avató koncertjén. 

6. 2018. október 29-én egyeztető megbeszélést tartottunk a tervezőkkel a rendezési terv 

módosításáról. 

7. 2018. október 30-án részt vettem Balatonmáriafürdő új védőnői szolgálatának helyt 

adó épület avatásán. 

8. 2018. november 05-én részt vettem a Siófoki Tankerületi Központ mellett működő 

Tanács alakuló ülésén. Este és november 08-án részt vettem a Marcali Városi Futball 

Club  közgyűlésein. 

9. 2018. november 06-án a kultúrház szakembereivel áttekintettük az intézmény jövőbeni 

besorolását, melyet a törvényi változások tesznek kötelezővé (testületi előterjesztés 

várhatóan decemberi testületi ülésen).  

10. 2018. november 07-én részt vettem a Két Mester Kft. által létrehozott tankonyha avató 

ünnepségen, mely a Városi Önkormányzat támogatásával és a  Marcali Szakképző 

Iskola szakmai segítségével jött létre. A beruházás megvalósítását nagymértékben 

segítette Kerner Krisztina igazgató asszony és Bereczk Balázs alpolgármester úr 

munkája. 

11. 2018. november 08-án részt vettem a Máltai Szeretetszolgálat Intézményének 10 éves 

évfordulóján, ahol köszöntöttem a megjelenteket. 

12. 2018. november 11-én gyertyát gyújtottunk Marcaliban a Hősök terén álló I. 

világháborús emlékműnél a háborúban hazájukért hősi halált halt  katonák emlékére. 
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13. 2018. november 12-én ülést tartott a Tervtanács a Fürdő utcai beruházásról. 

14. 2018. november 15-én ülést tartott a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás, majd 

Bereczk Balázs alpolgármester úr vezetésével a Foglalkoztatási Paktum irányító 

testülete. 

15. 2018. november 16-17-én Csornán tartotta ülését a Kisvárosok Szövetsége, ahol 

kezdeményeztük Gyopáros Alpár kormánybiztos úrnál a Modern Városok programhoz 

hasonló „Fejlődő Kisvárosok” program kormányzati elindítását. Kormánybiztos úr 

kérte, hogy a szövetség dolgozza ki ezzel kapcsolatos elképzeléseit, melyre egy öt fős 

bizottságot hoztunk létre, melynek én is tagja lettem. 

 

Az elmúlt hónapokban alpolgármester urakkal, jegyző asszonnyal részt vettünk a rendkívüli 

testületi és bizottsági üléseken, valamint szinte naponta tárgyaltunk az elnyert pályázatok 

megvalósításának előkészítéséről, az ezekhez szükséges tervezői, közbeszerzési eljárások 

megindításáról.  

 

 

Marcali, 2018. november 19. 

 

 

 

 

           Dr. Sütő László  sk. 

            Polgármester 

 

 

 
 


