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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. 2022. január 03-án és 04-én megkezdtük a TOP+ pályázatok előkészítését a 

városfejlesztési referensekkel, amely munka közel egy hónapig tartott és január 14-én, 

valamint február 03-án a képviselő-testület elfogadta a benyújtandó pályázatok körét, 

melyeket formai hiba nélkül az irányító hatóság befogadott. 

2. 2022. január 05-én vezetői megbeszélést tartottunk a 2022. évi költségvetés tervezési 

folyamatáról. 

3. 2022. január 07-én a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

kezdeményezésére egyeztető tárgyalás volt Bereczk Balázs alpolgármester úr 

részvételével a gyűjtött szennyvíz elhelyezéséről, amely eredményeként február 03-án 

a testület meghozta a szükséges döntéseket.  

4. 2022. január 10-én 13-án 17-én 18-án 19-én intézményekre, illetve beruházásokra, 

fejlesztésekre lebontva költségvetési tárgyalásokat tartottunk, amelyek eredményeként 

elkészült Marcali város 2022. évi költségvetése. 

5. 2022. január 10-én délután egyeztető megbeszélést tartottunk a Marcali-Mesztegnyő 

kerékpár út tervezésének állapotáról, a közbeszerzési folyamat indításáról, melyek 

eredményeként a városi önkormányzat nevében a gyorsítás érdekében több feladatot 

átvállaltunk. 

6. 2022. január 12-én délelőtt a társulási tanács, délután a képviselő-testület tartott ülést. 

7. 2022. január 21-én egyeztető megbeszélést tartottunk a strand fejlesztésének 

lehetőségeiről, a közeljövőben várható TOP+-os pályázatok miatt.  

8. 2022. január 28-án a Siófoki Tankerületi Központ munkatársaival áttekintettük a 

TOP+-ban indítható iskola-fejlesztési pályázatokat.  

9. 2022. február 07-én letette az esküt az Országgyűlési választásokat felügyelő 

bizottság. 

10. 2022. február 08-án a korábbi szakértéi megbeszélések folytatásaként Bereczk Balázs 

alpolgármester úrral tárgyaltunk a Szálloda Kft. tulajdonosával a tovább építési 

elképzelésekről. 

11. 2022. február 10-én fórumot tartottam a Tavi televízióban a 2022. évi költségvetésről. 

 

Bereczk Balázs alpolgármester úr valamennyi költségvetési és pályázati megbeszélésen részt 

vett, illetve címzetes főjegyző asszony, aljegyző asszony, alpolgármester úr részt vettek 

valamennyi az elmúlt időszakban tartott bizottsági ülésen. 

 

 

Marcali, 2022. február 11. 

 
          Dr. Sütő László sk. 

            Polgármester 

 

 

 
 

 

 


