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Tisztelt Képviselő-testület!  
  

T Á J É K O Z T A T Ó 

 

A testületi ülés között végzett tisztségviselői tevékenységről: 

 

 

1. 2021. november 12-én részt vettem a Siófoki Tankerületi Központ tanácsadó 

testületének értekezletén. 

2. 2021. november 15-én 17-én, 22-én és 30-án tárgyalásokat folytattam a Dózsa – 

Kaposvári – Szigetvári utcák által határolt telkek tulajdonosaival az ingatlanok 

megvásárlásáról (külön előterjesztés) 

3. 2021. november 16-án kezdeményezésemre egyeztető megbeszélést tartottunk a 

Mesztegnyő-Marcali kerékpár út építésének gyorsításáról. Délután részt vettem az 

Öreglak-Marcali alsóbbrendű út felújítását lezáró átadási ünnepségen. 

4. 2021. november 18-án testületi ülést tartottunk. 

5. 2021. november 23-án egyeztető megbeszélést tartottunk az azóta elkészült lámpás 

csomópontok új forgalmi rendjéről. Délután Bereczk Balázs alpolgármester úrral és 

Arany Attila városfejlesztési és pályázati referenssel Kaposváron tárgyaltunk a 

Magyar Államkincstár megyei vezetőivel a folyamatban lévő pályázatainkról 

(részletes tájékoztató a közmeghallgatás keretében.  

6. 2021. november 25-én megnyitottam az EFOP-3.9.2-16-2017-00014 azonosító számú 

pályázat keretein belül a Marcali Város Önkormányzata szervezésében megtartott 

szakmai konferenciát a humán közszolgáltatásban dolgozók részére.  Délután testületi 

ülést tartottunk, majd ezt követően a Kulturális Központ dolgozóit tájékoztattam az 

önkormányzat döntéséről, amely létrehozta az új Nonprofit Kft.-t. Tájékoztatón részt 

vett Kutor Veronika ügyvezető is.  

7. 2021. november 26-án ügyvezető asszonnyal együtt tájékoztattuk a Városi Fürdő és 

Szabadidő Központ dolgozóit az előbbi pontban említettekről. 

8. 2021. november 27-én Kis Iván c. prépost, esperes-plébános úr felkérésére 

meggyújtottam az első adventi gyertyát. 

9. 2021. november 29-én a Marcali Városi Rendőrkapitányság és a SEFAG Marcali 

Erdészetének képviselőivel együtt fát ültettünk a Nógrád Megyei Rendőrfőkapitány 

kezdeményezésre a Sportcsarnok melletti parkban. 

10. 2021. november 30-án az előírt feltételeknek megfelelően Móring József Attila 

képviselő úrral átadtuk a felújított Rákóczi utcát a Zöld Város pályázat keretében. 

11. 2021. december 01-én a Künzelsau téren kinyitottam az első adventi ablakot. 

12. 2021. december 07-én az érintett munkatársakkal együtt megkezdtük a 2022. évi 

költségvetés saját forrásból megvalósítható kisebb beruházások – felújítások 

előkészítését. 

13. 2021. december 08-án online ülést tartott a Siófoki Tankerületi Központ Társadalmi 

Tanácsa. 

 

  

Marcali, 2021. december 09. 

 
          Dr. Sütő László sk. 

            Polgármester 

 

 

 


