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12. sz. előterjesztés

Tisztelt Képviselő-testület!
TÁJÉKOZTATÓ
A testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről:
1. 2019. november 18-án részt vettem a Művelődési Ház igazgatói pályázatokat
véleményező szakmai bizottság ülésén. (külön előterjesztés)
2. 2019. november 20-án tartotta ülését Budapesten a Marcali Ipari Park Zrt.
3. 2019. november 21-én tartottuk a képviselő-testület soros ülését, ahol letette az esküt
Mohari Zsolt képviselő úr.
4. 2019. november 25-én a tervezők ismertették a Rákóczi utca átépítésének terveit,
melyek így már engedélyezésre benyújthatók.
5. 2019. november 27-én Bödőné Dr. Molnár Irén címzetes főjegyző asszonnyal részt
vettünk Siófokon a megyében működő önkormányzatok polgármesterei és jegyzői
részére tartott megbeszélésen.
6. 2019. november 28-án köszöntöttem a Múzeum adventi kiállításán megjelenteket, ahol
bemutatásra került a Würth Múzeum gyűjteményének egy része. A rendezvényen
Robert Volp tanácsnok úr vezetésével Künzelsaui delegáció is részt vett.
7. 2019. november 29-én Bereczk Balázs alpolgármester úrral tárgyalást folytattunk a
Magyar Államkincstár Somogy megyei vezetőivel a Keleti Ipari Park fejlesztésének
beruházási ütemeiről.
8. 2019. november 30-án Kis Iván esperesplébános köszöntő szavai után meggyújtottam
az első Adventi gyertyát.
9. 2019. december 03-án egyeztető megbeszélést tartottunk a hétközi, hétvégi orvosi
ügyeleti ellátásokról.
10. 2019. december 04-én áttekintettük a kiemelt sportegyesületek TAO finanszírozásának
helyzetét.
11. 2019. december 05-én részt vettem a Kisvárosi Szövetség Visegrádi közgyűlésén, ahol
ismét a szervezet alelnökének választottak, elnök továbbra is Lipők Sándor úr
Kemecse város polgármestere. Rendezvényünkön részt vett Pogácsás Tibor
belügyminisztériumi államtitkár úr, valamint Huszár Richárd Európai Uniós
fejlesztésekért felelős helyettes államtitkár is.
12. 2019. december 06-án Bereczk Balázs alpolgármester úrral átadtuk a Piaccsarnokban
elkészült játszóházat, majd este köszöntöttem a Mozgáskorlátozottak Marcali
Egyesületének évzáró közgyűlését.
Az elmúlt hónapokban alpolgármester úrral, jegyző asszonnyal részt vettünk a bizottsági
üléseken, valamint szinte naponta tárgyaltunk az elnyert pályázatok megvalósításának
előkészítéséről.
Marcali, 2019. december 07.
Dr. Sütő László sk.
Polgármester
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