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A testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről: 

 

1. 2022. október 27-én és november 17-én ülést tartott a Marcali Kistérségi Többcélú 

Társulás. 

2. 2022. november 02-án egyeztető megbeszélést tartottunk a Marcali Mesztegnyő 

kerékpárút építéséről, mivel a közbeszerzési eljárás alatt kiderült, hogy a tervek 

hiányosak. Ezt követően heti rendszerességgel egyeztettünk a beruházásról és 

gyakorlatilag a hivatal dolgozói átvették annak felügyeletét, amely eredményeként 

kitudtuk hirdetni a nyertes pályázókat. 

3. 2022. november 04-én részt vettem a Kossuth Lajos utca vasúti átjárótól a 

körforgalomig felújított szakaszának átadási rendezvényén, melyet Móring József 

Attila országgyűlési képviselő helyezett forgalomba. 

4. 2022. november 08-án, 09-én címzetes főjegyző asszonnyal részt vettünk a Somogy 

Megyei Kormányhivatal által szervezett jegyzői, polgármesteri konferencián. 

5. 2022. november 14-15-én valamennyi önkormányzati és társulási intézménnyel 

áttekintettük az energiadrágulás várható pénzügyi hatásait. 

6. 2022. november 17-én Marcaliban tárgyaltam Bíró Norberttel a Somogy Megyei 

Közgyűlés elnökével és Sárhegyi Judit jegyzőasszonnyal. Bereczk Balázs 

alpolgármester úr részt vett a Járási Védelmi Bizottság ülésén. 

7. 2022. november 23-25-ig szabadságon voltam. 

8. 2022. november 26-án Kiss Iván címzetes prépost esperes plébános úrral 

meggyújtottuk az első adventi gyertyát. 

9. 2022. november 28-án Bereczk Balázs alpolgármester úrral Budapesten tárgyaltunk 

Balla György miniszteri biztos által vezetett szakértői csapattal. (szóbeli tájékoztatás) 

10. 2022. november 30-án lezártam azt a tárgyalási folyamatot, melyet a város 

sportegyesületeivel folytattam a lehetséges takarékossági programokról. 

11. 2022. december 01-én kinyitottuk az Adventi naptár első ablakát, és az önkormányzat 

nevében ajándékunkat átadtam a GAMESZ szervezet dolgozóinak. 

12. 2022. december 02-án Hollókőn tartotta közgyűlését a Kisvárosi Önkormányzatok 

Szövetsége, melyen részt vett Dukai Miklós a Belügyminisztérium önkormányzati 

államtitkára is. 

13. 2022. december 05-én szakértői egyeztetői megbeszélést tartottunk a Mecsek-Dráva 

Társulásból történő kiválás lehetséges forgatókönyveiről. 

14. 2022. december 06-án köszöntöttem a Mozgáskorlátozott Egyesület tagságát. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

15. 2022. december 07-én Pécsen tartottuk az első egyeztető megbeszélést a 

Mecsek Dráva Önkormányzati Társulásban bentmaradó és kiváló tagok között. 

Bereczk Balázs alpolgármester úr részt vett Budapesten az   önkormányzati energia 

beszerzés lehetőségeit bemutató rendezvényen. 

16. 2022. december 08-án részt vettem a most induló a megye foglalkoztatását elősegítő 

TOP+ pályázat nyitó rendezvényén, melyet Huszti Gábor alelnök úr nyitott meg. 

Bödőné Dr. Molnár Irén címzetes főjegyző asszony részt vett a rendőrség 

munkaértekezletén. 

17. 2022. december 10-én megköszöntem a Baglas Néptánc Egyesület a Calypso kórus és 

résztvevő gyerekek nagyszerű előadását, akik műsorukkal négy alkalommal 

örvendeztették meg a város közösségét. 

 

Az elmúlt másfél hónapban folyamatosan figyelemmel kisértük az energiaár várható 

változásait, a lehetséges beszerzési forrásokat és ennek megfelelően terveztük át a város 

költségvetését, úgy, hogy egyetlen intézmény, egyesület, civil szervezet korábban jóváhagyott 

támogatását nem csökkentettük. (külön előterjesztésben a 2022-es költségvetés módosítása ) 

Alpolgármester úrral több alkalommal részt vettünk a folyamatban lévő pályázatokkal 

kapcsolatos megbeszélésen az Magyar Államkincstár megyei vezetőivel. 

Bereczk Balázs alpolgármester úr valamennyi költségvetési és pályázati megbeszélésen részt 

vett, illetve címzetes főjegyző asszony, aljegyző asszony, alpolgármester úr részt vettek 

valamennyi az elmúlt időszakban tartott bizottsági és testületi ülésen. 

 

 

Marcali, 2022. december 12. 

 

          

 
 Dr. Sütő László sk. 

            Polgármester 

 

 

 
 


