VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
8701 Marcali, Rákóczi utca 11.
Telefon: 85/501-003, 85/501-072, Pf:5.
Telefax: 85/501-0552
E-mail: polghiv@marcali.hu

Szám:1850/5/2019
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Tisztelt Képviselő-testület!
TÁJÉKOZTATÓ
A két testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről:
1. 2019. július 03-án átadtuk a felújított Bernáth Házat, amelyet a város által szervezett
ingyenes nyári táborokat igénybe vevő gyermekek azonnal használatba is vettek.
2. 2019. július 04-én valamennyi érintett bevonásával helyszíni bejárást tartottunk a
Noszlopy iskolánál, annak érdekében, hogy a szeptember 01. tanévkezdésre az
épületen belüli építkezések befejeződjenek. Délután részt vettem Szabó Béla marcali
születésű festőművész kiállításának megnyitóján.
3. 2019. július 09-én a kivitelező jelenlétében tájékoztattam a Dózsa utcai telepen élőket
a munkák napokon belüli megkezdéséről, egyúttal jelezve azt is, hogy fontosnak
tartom az együttműködésüket.
4. 2019. július 12-én zárómegbeszélést tartottunk a Mesztegnyő-Balatoni meg nem
valósult keréképár- útról.
5. 2019. július 15-én részt vettem a Marcali az Otthonunk Egyesület szervezésében
megtartott Lehner emléknap rendezvényén.
6. 2019. július 16-án és 24-én egyeztető megbeszélést tartottunk a meleg-konyhával
rendelkező éttermek tulajdonosainak a Központi Konyha hétvégi használatának
felételeiről.
7. 2019. július 17-én a városban működő autós-iskolák képviselőivel ismertettük a
Rákóczi utcai felújítás tervének variációit és megállapodtunk a számukra elfogadható,
működésüket nem gátoló lehetőségekről.
8. 2019. július 20-án került megrendezésre a „Várdombi Vígasság”, ahol Bereczk Balázs
alpolgármester úr köszöntötte a megjelenteket.
9. 2019. július 23-án fogadtam Áfra Barnabás urat, a Nagykanizsa Vízmű és
Hulladékgazdálkodási Kft. ügyvezető igazgatóját, akivel a jövőbeni együttműködés
lehetőségeiről tárgyaltam. Délután egyeztető megbeszélést tartottunk a DRV
képviselőjével a gördülő fejlesztési tervről.
10. 2019. július 25-én lezártuk a Keleti Ipari Park építéséhez szükséges tervezési
folyamatot.
11. 2019. július 26-án találkoztam Dr. Zergényi Andrással, akivel a városközpontban lévő
gyógyszertár működéséről tárgyaltunk. Ezt követően részt vettem a Honvéd
Nyugállományú Klub szervezésében a város nyugdíjas egyesületei számára szervezett
sportnapon.
12. 2019. július 27-én köszöntöttem a” Bizei Falunap” résztvevőit.
13. 2019. augusztus 01-én tárgyaltam a Dél-dunántúli Közlekedési Központ
munkatársaival a városi buszmegálló közvilágításának megújításról. Délután fogadtam
Kolozs Ritát a Marcali Városi Labdarugó Klub elnökét, aki tájékoztatott a nyári
változásokról.
14. 2019. augusztus 03-án köszöntöttem a „Gyótai Falunap” résztvevőit.
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15. 2019. augusztus 05-én részt vettem az Zita Királyné Alapítvány kuratóriumának
ülésén, ezt követően a Künzelsau – téren ismertettem az érdeklődőkkel a városközpont
átalakításával kapcsolatban készül tanulmány-terveket. Az elmúlt hónapokban
folyamatosan javult a tervek minősége és szeptember elejére kialakult a fenti fórumon
elhangzott vélemények figyelembevételével is egy olyan elképzelés, amely csillapítja
a forgalmat növeli a zöld-területek arányát, növeli a parkolók számát és sok fát telepít
a területre.
16. 2019. augusztus 06-án fogadtam Dr. Steinmetz Ádám képviselő urat.
17. 2019. augusztus 10-én délelőtt köszöntöttem a Tűzoltó Hagyományőrző
Kocsifecskendő Verseny résztvevőit, délután köszöntöttem a „Boronkai Falunap”
résztvevőit. Este részt vettem a Fröccs és Háziszörp Fesztiválon.
18. 2019. augusztus 12-én és szeptember 12-én fogadtam Frank Sándor urat a DK.
választókerületi vezetőjét.
19. 2019 augusztus 15-én bemutatkozó látogatáson fogadtam Petranovics László urat a
TESCO új igazgatóját.
20. 2019. augusztus 16-án köszöntöttem a korábban Marcaliban állomásozó műszaki
zászlóalj baráti találkozójának résztvevőit.
21. 2019. augusztus 17-én a strandon zártuk le a „Lurkó Nap” rendezvényén a nagysikerű
nyári táboroztatásokat.
22. 2019. augusztus 21-24-ig Maroshévizi vendégek tartózkodtak Marcaliban.
23. 2019. augusztus 24-én Berzsenyi Parkban tartottuk a legkisebbek játszóházi
rendezvényét.
24. 2019. augusztus 30-án részt vettem az Óvodai Központ szakmai rendezvényén.
25. 2019. szeptember 01-én a Mikszáth Kálmán utcai iskola, szeptember 02-án a
Noszlopy Gáspár általános iskola tanévnyitó ünnepségén vettem részt.
26. 2019. szeptember 03-án részt vettem a TESCO által meghirdetett „Ön választ, mi
segítünk” díjkiosztó ünnepségén.
27. 2019. szeptember 04-én részt vettem a Városközponti Részönkormányzat ülésén, ahol
megköszöntem a tagoknak a városközponti gyógyszertár működését segítő döntésüket,
valamint ismertettem a már fentebb említett Rákóczi utcai átépítés terveit.
28. 2019. szeptember 12-én részt vettem Móring József Attila képviselő úr felkérésére, a
FIDESZ által szervezett rendezvényen, mely a kórház helyzetével foglalkozott, ahol
ismertettem az önkormányzat évek óta ismert álláspontját.
29. 2019. szeptember 13-án a Marcali „Szivárvány” Városi Nyugdíjas Egyesület MarcaliGyóta rendezvényen köszöntöttem a résztvevőket.
30. 2019. szeptember 14-én részt vettem a Ziehl-Abegg Kft. Balatonmáriafürdőn tartott
családi napján.
Az elmúlt hónapokban alpolgármester urakkal, jegyző asszonnyal részt vettünk a
rendkívüli testületi és bizottsági üléseken, valamint szinte naponta tárgyaltunk az elnyert
pályázatok megvalósításának előkészítéséről.
Marcali, 2019. szeptember 18.
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