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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. november 20-án a Green Tyre Zrt. ügyvezetőjével Tarnóczy Tibor ügyvezető 

igazgatóval  aláírtuk a képviselő-testület által jóváhagyott adásvételi szerződést a Keleti 

Ipari Park területéről. 

2. 2018. november 21-én Budapesten tárgyaltam a Déli Iparterület  egy részének 

      értékesítéséről, ahol a részvénytársaság tulajdonosaival megegyeztünk az eladás 

      felételeiről, majd ezt követően több alkalommal egyeztettünk a vevő képviselőivel. 

3. 2018. november 23-án ülést tartott a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás . 

4. 2018. november 26-án  a Marcali az Otthonunk Egyesület közgyűlésén tájékoztattam a 

jelen lévőket a folyamatban lévő fejlesztésekről, a város általános helyzetéről. 

5. 2018. november 27-án délelőtt részt vettem a Művelődési Központ éves 

munkaértekezletén. Délután pedig a  Siófoki SZC Marcali Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolája külső felújítása alkalmából rendezett átadó ünnepségen, melyet 

jelenlétével megtisztelt Pölöskei Gáborné, szakképzésért és felnőttképzésért felelős 

helyettes államtitkár . 

6. 2018. november 30-án a Siófoki KLIK műszaki ügyintézőivel tárgyaltam a városban 

található használatukban lévő épületek felújításáról, különös tekintettel a Mikszáth 

Kálmán Utcai Általános Iskola beázásáról. Este részt vettem a Mozgáskorlátozottak 

SME Marcali Körzeti Csoportjának   közgyűlésén.   

7. 2018. december 01-én tárgyaltam  Beke Mária őrnagy rendőrkapitány kisasszonnyal. Este 

a  Boldog II. János Pál pápa téren a Plébánia Templom ekőtt meggyújtottam az első 

Adventi gyergyát, ahol Kis Iván  c. prépost, esperes-plébános úr köszöntötte a jelenlévőket  

, az óvodások szép műsora előtt.   

8. 2018. december 03-án tárgyaltam Mihalicsné Kemény Máriával a Marylla 

Bőrdíszműgyártó és Kereskedelmi Kft. ügyvezetőjével, az üzem környékén kialakult 

parkolási gondokról. 

9. 2018. december 05-én  Winkler Miksa és Tamás Péter urakkal tárgyaltam a városban 

található izraelita temetők karbantartásáról, a régi temető esetleges bekerítéséről. 

10. 2018. december 06-án a kézi- és kosárlabda szakosztályok vezetőivel, a  szabadidő 

sportegyesület elnökével, míg december 12-én a Marcali Városi Futball Club   elnökével 

tárgyaltam az egyesületek pénzügyi helyzetéről, a megszerezhető TAO támogatásokról. 

11. 2018. december 11-én részt vettem Kaposváron   Molnár Gábor ezredes, megyei 

rendőrfőkapitány úr meghívására a rendőrség a 2018. évi munkáját is  bemutató 

fogadáson. 

 

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. december 14. 

          Dr. Sütő László  sk. 

              Polgármester 
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