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Berzence Nagyközség 

Polgármesterétől 

Berzence, Szabadság tér 19. 

Tel.:82/546-091. 

 

Ügyiratszám:425-3/2014. 

 

T á j é k o z t a t ó 
 

A két ülés közötti időszak önkormányzati hatáskörben tett intézkedésekről, 

a két ülés között végzett polgármesteri munkáról, kötelezettségek 

teljesítéséről. 

 

 

Február 12. 

Egyeztetés történ 14 veszélyeztetett település és a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság között 

az érintett települések Vízkár elhárítási védelmi tervének elkészítése ügyében. A z Országos 

Katasztrófavédelmi Igazgatóság kérésének megfelelően a terveket a vízügy szakemberei 

térítés mentesen elkészítik, és a települések számára átadják. 

 

Február 13. 

Az Európai Unió élelmiszer segélyezési programja keretében mintegy 3t élelmiszer segélyben 

részesült 560 fő a berezencei illetékességű rászorultak. A segélyszállítmány kiosztása február 

19-21-én megtörtént. A kiosztás a Csurgó Kistérségi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat 

közreműködésével történt. 

 

Február 17. 

A Horvát-magyar határmetszések tervezésével foglalkozó szakértői csoport tartott 

tanácskozást Barcson. Az érintett önkormányzatok részvételével lebonyolított tanácskozáson 

a feladat megkezdéséről és a szükséges egyeztetések mikéntjéről volt szó. 

 

Február 19. 

A Zrínyi Miklós Művelődési Ház és Könyvtár és a Szent Antal Óvoda és Bölcsőde 

szervezésében megtartott Gyermek rajzverseny zsűrijében vett részt a polgármester az 

intézmények kérésére. 

 

Február 21. 

A polgármester, a jegyző és a művelődési ház igazgatója tartott egyeztető megbeszélést 

Jánosa Tibor honlap készítővel a berzencei honlap megújításáról. A Képviselő-testület 

előírása szerint legjobb ajánlatot tevő cég képviseletében adott tájékoztatást Jánosa Tibor a 

lehetőségekről. A tájékoztató szerint a ……@berzence.hu email címek megmaradnak és a 

honlap arculati elemeinek változtatása a Képviselő-testülettel való folyamatos egyeztetéssel 

történik. 

 

Február 24. 

Egyeztetést folytatott le a polgármester a pécsi ERFO kft képviselőjével a Kft. által bérelt 

„bölcsőde” épület áram használatáról. Az egyeztetésre a szuterénben elhelyezendő 

önkormányzati műhely áram igényének biztosítása miatt volt szükség. Jelenleg egy „almérő”  

felhelyezése történt meg. 
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Február 26. 

Átadásra került a Kis Farkas utca 6-7. szolgálati lakások kémény felújítása. A januári kémény 

tűzben megsérült kémények bélelését írta elő a Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 

 

Február 27. 

Helyszíni szemlét tartottak a Dél-dunántúli Vízügyi Igazgatóság szakemberei a helyi vízkár 

elhárítási védelmi terv készítése első lépéseként. Ennek során rendelkezésükre bocsátotta a 

polgármester a szükséges építésügyi polgári védelmi szervezési iratokat. 

 

Február 28. 

A berzencei Kavulák János Általános Iskola névadó ünnepségén vett részt, és tartott ünnepi 

beszédet a polgármester. 

 

Ugyanezen a napon a Képviselő-testület nevében közszolgáltatási szerződést írt alá a 

polgármester a Főkefe Rehabilitációs Foglalkoztató Ipari Nonprofit Kft.-vel. A szerződés 

értelmében önkormányzatunk szociális, helyi közfoglalkoztatási és gazdaság szervezési 

közfeladatainak ellátása érdekében rehabilitációs foglalkoztatással, mint közfeladat ellátásával 

bízta meg a kft.-t. 

 

Március 6. 

A Csurgó Központú Szociális és Gyermekjóléti Társulás ülésén vett részt a polgármester 

csurgón. Az ülésen 2014 évi költségvetés központi források változása miattmódosításáról volt 

szó. 

 

Ugyancsak ezen a napon tartotta ülését Csurgón a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás is, 

szintén a költségvetési rendelet módosítása és a szociális ellátások térítési díjairól szóló 

43/2007.(XII.21.) sz. CSKTT határozat módosításáról. 

 

Március 12. 

A Csurgói Önkéntes Tűzoltóság parancsnokának kérésére a polgármester engedélyezte az 

önkormányzati kis busz személyszállításra való igénybe vételét a Csurgó-Nagyatád 

útvonalon. 

 

Március 14. 

A nemzeti ünnep alkalmából szervezett helyi ünnepségen vett részt és koszorúzott az 

önkormányzat nevében a polgármester. 

 

Javaslom, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg és fogadja el a tájékoztatót. 

 

 

Berzence, 2014. március 17. 

 

 

 

         Kovács Zoltán 

         polgármester 
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