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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. 

 

 

 

 

Január 14. 

Maronics Gáborral a Csurgói Járási Hivatal vezetőjével tartott megbeszélést a polgármester. 

A megbeszélésen egyeztetés történt az Ügysegédi fogadó idő átmenetei változásáról is. 

 

Január 17. 

Leszállításra került az önkormányzatunk által megrendelt VEGA kistraktor. 

 

Január 18. 

Tíz fő közfoglalkoztatására adott be pályázatot önkormányzatunk a START munkaprogram 

keretében. A foglalkoztatás célja a Kastélykiváltáshoz kapcsolódó telephely áthelyezés 

megoldása. A pályázat támogatásában kértük a projekt gazda támogatását is. 

 

Január 20. 

A Csurgó központú Szociális és Gyermekvédelmi Társulás ülésén vett részt a polgármester 

Csurgón. Az ülésen a tagönkormányzatok arról is döntöttek, hogy a házi-gondozói létszámot 

egy fővel emelik, így több ellátott után magasabb összegű normatíva jár és ezzel az 

önkormányzatok hozzájárulása csökken. A berzencei önkormányzat hozzájárulása a feladat 

ellátáshoz 700.000 Ft/év a 35 fő ellátott arányában. 

 

Január 23. 

A 2014-2020 évek közötti Európai Uniós fejlesztési ciklus tervezési szakaszának indító 

értekezletén vett részt a polgármester Kaposváron. Az értekezleten elhangzott, hogy a 

tervezés folyamatában a helyi érdekeket képviselő projektek feltárása kistérségi workshopok 

keretébe valósul meg. 

 

Ugyanezen a napon látogatást tett településünkön Bátori Zsolt igazgató és társaságában Szó 

Tamás vállalkozó, a helyi befektetési és fejlesztési lehetőségek áttekintésére. A Vállakózót 

elsősorban a faipari tevékenységre alkalmas helyszínek érdekelték. 

 

Január 26. 

Kéménytűz keletkezett a Kis Farkas utca 7. szám alatti önkormányzati bérlakásban, ami miatt 

a kémseprő vállalat és a katasztrófavédelmi igazgatóság ügyeletese a kémények használatát 

megtiltotta (határozatilag). A kár és vészhelyzet elhárítás módjaként a kémények bélelését 



határozták meg a hatóságok. A kémények bélelése február1-2- én megtörtént, így a lakásban 

való tartózkodás  és a lakhatás feltételei újra biztosítottak. 

 

Február 4. 

A Csurgó központú Szociális és Gyermekvédelmi Társulás 2014. évi költségvetést elfogadó 

ülésén vett részt a polgármester Csurgón. 

Ugyancsak e napon és helyszínen tartotta ülését a Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás 

ugyancsak a 2014. évi költségvetés megtárgyalása és elfogadása napirenddel. 

 

A február 4-re összehívott rendkívüli Képviselő-testületi ülésen került benyújtásra a 2014. évi 

költségvetés tervezete, amelyet az előzetes megvitatás után a február 11-i rendes ülésén 

tárgyal újra a testület. 

 

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

 

 

 

Berzence, 2014. február 5. 

 

 

 

        Kovács Zoltán 

        polgármester 

 

 


