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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. 2015. szeptember 30-án részt vettem, és a kisvárosok nevében köszöntőt mondtam az 
Önkormányzatiság létrejöttének 25. évfordulója tiszteletére rendezett országos 
ünnepségen. 
 

2. 2015. október 01-én a DRV képviselőivel tárgyaltam a befejezéshez közeledő 
szennyvízberuházás üzemeltetéséről. 

 
3. 2015. október 02-án fogadtam a Somogy Megyei Építészkamara delegációját, majd 

délután köszöntöttem az Idősek Világnapja rendezvény résztvevőit. 
 

4. 2015. október 06-án a városban dolgozó fogorvosokkal tárgyaltunk a működés 
problémáiról. 
 

5. 2015. október 10-én köszöntöttem a 25 éves Calypso Kórust. 
 

6. 2015. október 13-án részt vettem a MANORKA projekt Budapesti ülésén ahol 
előadásban tájékoztattam a résztvevőket a Kisvárosi Önkormányzatok által vállalt 
feladatrész teljesítéséről. 

 
7. 2015. október 14-én Budapesten átvettem az Integrált Településfejlesztési Stratégia 

belügyminiszter által jóváhagyott végleges dokumentumait. 
 

8. 2015. október 20-án szakértő bizottság meghallgatta a SZESZK vezetői állására 
jelentkező pályázót. 

 
9. 2015. október 22-én részt vettem a Marcali Kormányablak átadási ünnepségén, melyet 

jelenlétével megtisztelt Neszményi Zsolt kormánymegbízott úr is. 
 

10. 2015. október 23-án méltó módon ünnepeltük nemzeti ünnepünket, ahol beszédet 
mondott Kis-Dörnyei László alpolgármester úr. 
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11. 2015. október 28-án tárgyaltunk a járásban dolgozó fogorvosokkal az ellátás 
biztonságáról. Délután meghallgattuk a GAMESZ szervezet vezetésére pályázókat.  
 

12. 2015. október 29-én Bereczk Balázs alpolgármester úrral látogatást tettünk a Ziehl 
Abegg üzemében, ahol a cég vezetőivel tárgyaltunk a szakmunkásképzésben és a 
felsőoktatásban való részvételi lehetőségeiről. 

 
13. 2015. november 02-án tartotta ülését a Marcali Többcélú Társulás, ahol újabb öt évre 

a Szociális Egészségügyi Szolgáltató Központ igazgatójának megválasztottuk  Hartal 
Katalint. 

 
Az elmúlt időszakban jegyző asszonnyal, alpolgármester urakkal részt vettünk 
valamennyi bizottság ülésén, és folyamatosan tárgyaltunk közvilágítás korszerűsítéséről, 
valamint készítettük elő a 2013-2020-as időszak pályázatait. 

 
 
 
Marcali, 2015. november 12. 
 
 
 
 
          Dr. Sütő László sk. 
           Polgármester 
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