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 Tisztelt Képviselőtestület! 

 

 

T Á J É K O Z T A T Ó 

 

A két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről 

 

1. 2016. március 07-én tárgyalásokat folytattam Szamosi Lóránt úrral a Siófoki 

Szakképző Központ főigazgatójával, a Marcali Szakképző Iskola helyzetéről, 

fejlesztési lehetőségeiről. Délután a Magyar Közút vezetőivel tárgyaltunk a 68-as út 

helyzetéről, a belterületi szakasz jövőjéről a tárgyalások április 06-án folytatódtak. 

Lásd külön előterjesztés. 

2. 2016. március 09-én Bereczk Balázs alpolgármester úrral együtt tárgyaltunk Jakó 

Gergely elnök úrral,  Bíró Norbert alelnök úrral és Becker Roland főosztályvezető 

úrral a Területi Operatív Program fejlesztési lehetőségeiről a megye és város 

együttműködéséről. 

3. 2016. március 15-én méltó módon ünnepeltük nemzeti ünnepünket. 

4. 2016. március 17-én köszöntöttük ünnepi testületi ülés keretében a város 

kitüntetettjeit. 

5. 2016. március 21-23-ig Stefan Neumann polgármester úr vezetésével Künzelsaui 

delegáció tartózkodott Marcaliban, akikkel a jövőre esedékes 25 éves testvérvárosi 

szerződés megünnepléséről tárgyaltunk.  

6. 2016. március 24-25-én Bereczk Balázs alpolgármester úrral Apatin város 

meghívásának tettünk eleget. 

7. 2016. március 29-én és április 21-én részt vettem a MANORKA projektzáró 

rendezvényein. 

8. 2016. március 30-án átadtuk a Sport – díjakat. 

9. 2016. március 31-én, április 07-én rendkívüli testületi ülést tartottunk. 

10. 2016. március 01-02-án részt vettem a Kisvárosi Önkormányzatok éves közgyűlésén, a 

rendezvényt a kormány több tagja is megtisztelte jelenlétével. 

11. 2016. április 04-én részt vettem a Mecsek – Dráva Önkormányzati Társulás Pécsi 

ülésén. 

12. 2016. április 06-án a „Keleti Iparterület” megvalósítása érdekében létrehozandó Kft. 

alapításáról tárgyaltam, melyet a rendkívüli testületi ülés jóvá is hagyott. 

13. 2016. április 13-án és 20-án a CLLD szervezet megalapításáról, majd alapszabályának 

elfogadásáról döntött az új egyesület. 
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14. 2016. április 15-én és 18-án az érintett vállalkozó orvosok a SZESZK, valamint a 

védőnői szolgálat bevonásával tárgyaltunk a Széchenyi utcai rendelő felújításáról. 

15. 2016. április 18-án részt vettem a Saubermacher Kft. közgyűlésén. 

16. 2016. április 20-án fogadtam Bene Zsolt rendőrkapitány urat. 

Az elmúlt két hónapban alpolgármester urakkal, jegyző asszonnyal részt vettünk a bizottsági 

üléseken, és heti rendszerességgel az érintett vezetői körrel tárgyaltunk a közeljövőben 

benyújtható pályázatok előkészítéséről. 

 

Marcali, 2016. április 22. 

 

 

 

 

          Dr. Sütő László 

           Polgármester 

 

 

 

 

 


