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T Á J É K O Z T A T Ó 

 

A két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről 

 

 

1. 2018. szeptember 11-én és szeptember 26-án fogadtam Dr. Gombos Sándor urat a 

Somogy Megyei Agrárkamara elnökét, akivel egy a Marcaliban tartandó kertészeti 

szakmai napról és kiállításról tárgyaltunk, melyet a Sportcsarnokban rendeznénk meg. 

A nap folyamán megnyitottam a Somogy Megyei Iparkamara rendezvényét, melyet  

kis – és középvállalkozások informatikai fejlesztéséről tartottak. 

2. 2018. szeptember 12-én tárgyaltam Kiss Viktor úrral a Marcali Sportegyesület 

elnökével, az egyesülethez tartozó szakosztályok helyzetéről. 

3. 2018. szeptember 13-án Bereczk Balázs alpolgármester úrral részt vettünk a Cseh 

Köztársaság Magyarországi Nagykövetség meghívására a Magyarországi és Cseh 

városok kapcsolatteremtő találkozóján, ahol tárgyalásokat folytattunk Kyjov város 

vezetőivel. 

4. 2018. szeptember 15-én részt vettem Balatonmáriafürdőn a Zial-Abegg Kft. családi 

napján. 

5. 2018. szeptember 19-én Pécsen tartotta ülését a Mecsek – Dráva Önkormányzati 

Társulás , ahol módosító javaslataim többségét elfogadták, melyek továbbra is 

biztosítják a  Marcali és Térségi Közszolgáltató Nonprofit Kft működő képességét. 

6. 2018. szeptember 20-án részt vettem a  Járási Közbiztonsági Egyeztető Fórumon,  ahol 

Bene Zsolt rendőr alezredes, kapitányságvezető úr ismertette az elmúlt év eredményeit. 

7. 2018. szeptember 24-én tartottuk a szakági tervező bevonásával az új Keleti Ipari Park 

áramellátásáról szóló megbeszélést, melyen Bereczk Balázs alpolgármester úr vett 

részt. Este fogadtam Molnár Gábor r.ezredes urat, Somogy megye rendőrfőkapitányát, 

aki tájékoztatott az azóta bekövetkezett járási kapitány változtatásokról. 

8. 2018. szeptember 25-én fogadtam Beke Mária rendőr őrnagy kisasszonyt, akit azóta 

főkapitány úr megbízott a Marcali Rendőrkapitányság vezetésével. 

9. 2018. szeptember 26-án és október 9-én megbeszéléseket folytattam a Napsugár 

Gyógyszertár volt dolgozóival a tovább lepés lehetőségéről. 

10. 2018. szeptember 27-én valamennyi érintett részvételével bejárást tartottunk a 

Sportcsarnoknál az október 13-i a csarnok elnevezésére tartandó rendezvényről. 

11. 2018. szeptember 28-án Kéthelyen került sor a Mesztegnyő-Balaton kerékpárút 

tervezésére kiírt közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatokról. 

12. 2018. szeptember 28-30-ig Stefan Neumann polgármester úr vezetésével Künzelsaui 

küldöttség tartózkodott Marcaliban. 

13. 2018. szeptember 29-én rendeztük meg a Szüreti Fesztivált, ahol Bereczk Balázs 

alpolgármester úr köszöntöte a megjelenteket, ahol átadta a „Szép Otthon” pályázat 

legszebb kert – tulajdonosainak az elismeréseket. 
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14. 2018. október 01-én Molnár Gábor r.ezredes úr Somogy Megye Rendőrfőkapitánya 

állománygyűlés keretében ismertette döntését, mely értelmében Beke Mária rendőr 

őrnagy kisasszonyt megbízta a Marcali Rendőrkapitányság vezetésével.  Este és 

október 09-én részt vettem a Marcali Városi Futball Club elnökségi ülésén. 

15. 2018. október 03-án reggel tárgyaltam Berecz Balázs alpolgármester úrral együtt 

Várfalvi Ferenc úrral az EON Dél-dunántúli vezetőjével a Marcali Keleti Ipari Park 

áramellátásáról, a megbeszélésen részt vett Szűcs András úr is, területi gazda. Délután 

köszöntöttem a Dr. Gál József emléknap résztvevőit, az emléktábla avatáson Kis-

Dörnyei László alpolgármester úr helyezte el a város koszorúját. Ugyancsak délután 

köszöntöttem az Idősek Világnapján megjelent városi polgárokat. 

16. 2018. október 04-én egyeztető megbeszélést tartottunk az október 27-én 

megrendezésre kerülő  Országos Duatlon Diákolimpiáról, a megbeszélésen részt vett a 

városi sportszakosztályok döntő többsége, akik a diákolimpia keretében lehetőséget 

kapnak sportágaik népszerűsítésére. 

17. 2018. október 05-én szabadságon voltam. 

18. 2018. október 08-án ülést tartott  a Marcali Helyi Közösségi Egyesület bíráló 

bizottsága, ahol döntés született a piaccsarnok-vásártér felújításáról és a gyermek-

játszóház megépítéséről. 

19. 2018. október 09-én köszöntöttem a Kulturális Korzóban megrendezésre kerülő 

tanácskozás résztvevőit,  melynek témája a „Z Generáció” volt. 

 

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. október 10. 

 

 

 

 

           Dr. Sütő László  sk. 

            Polgármester 

 

 

 
 


