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Tájékoztató
A két ülés közötti időszak önkormányzati hatáskörben tett intézkedésekről,
a két ülés között végzett polgármesteri munkáról,
kötelezettségek teljesítéséről.
Április 2.
A kialakult rendkívüli belvízhelyzet kártételének csökkentése érdekében szükségessé vált
elrendelni a Szúnyogi út átereszének szétbontását. Ezzel lehetővé vált a Jorbai legelő, a
Kocsis rét és a Zsdálai út mentén található mezőgazdasági táblák víztelenítése. Az áteresz
helyreállítása időközben megtörtént.
Április 2.
A Nagyközségi Önkormányzat nevében Együttműködési megállapodást kötött a polgármester
Grabarics Károly vállalkozó, mezőgazdasági termelővel. A vállalkozó fejlesztési pályázat
benyújtásához kérte a megállapodás megkötését.
Április 8.
A Netta Pannónia Kft. képviselői látogatták meg önkormányzatunkat az aktuális
hulladékgazdálkodási kérdések megbeszélése céljából. A megbeszélésen tájékoztatást adtak a
Kft. új tulajdonosi viszonyairól is.
Április 9.
A polgármester Siófokon aláírta az AVE Zöldfok Zrt. és a Zöldfok Kft. kiválási, illetve
alapítási dokumentumait.
Önkormányzatunk az eredetileg mintegy 143.000 Ft részvény tulajdonosaként a Kft.-be 3.000
Ft törzstőkével lépett be, amely összeg átvezetésre került a Zrt. részvények értékéből.
Április 11.
A TÖOSZ által szervezett polgármesterek megbeszélésén vett részt a polgármester
Kaposváron. A találkozón szó volt a közmunka programról, a 2013. évi költségvetés
nehézségeiről és a Kormányhivatal felállításáról.
Április 15
Egyeztető megbeszélésre hívta a polgármester Bagó László építési vállalkozót, aki a Turul
szobor felállításában szakmai segítségnyújtást vállalt.
Április 16.
Rendkívüli Képviselő-testületi ülést hívott össze a polgármester. Az ülésen megtárgyalásra
kerültek a 2014. évi Költségvetési koncepció, a Vagyonrendelettel kapcsolatos
előterjesztések, a Szent Antal Óvoda és Bölcsőde alapító okiratának módosítása és az ügyeleti
ellátással kapcsolatos előterjesztések.
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Április 23.
A Nagyatádi Rendőrkapitány és a polgármester egyeztetést tartott egy Közbiztonsági fórum
megtartása tárgyában. A fórum időpontját a decemberi Közmeghallgatás idejére annak
napirendjeként határozták meg.
Április 24.
A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás ülésén vett részt a polgármester. A napirendek között
szerepelt a kistérség közbiztonsági helyzetével kapcsolatos rendőrségi beszámoló, a 20132014. évi menetrendek tervezéséről szóló tájékoztatás, a Nefela Dél-magyarországi
Jégesőelhárítási Egyesülés beszámolója, a 2012. évi Költségvetési beszámoló, Az iskolabusz
szerződés módosítása, a belsőellenőrzési jelentés, a 2014. évi Költségvetési koncepció.
Április 29.
Rendkívüli Képviselő-testületi ülést hívott össze a polgármester. Az ülésen döntés született a
8/2013.(III.29.) BM rendelet szerinti óvodai fejlesztési pályázat 29.983.598 Ft összegben
történő benyújtásáról és a Csurgói Egészségügyi Centrum Szolgáltató Nonprofit Kft. ellátási
területéhez való csatlakozás kezdeményezéséről.
Május 3.
A nagyatádi és a csurgói kistérségek polgármesterei írásban fordultak Szócska Miklós az
Emberi Erőforrások Minisztériuma, Egészségügyért Felelős Államtitkárság, egészségügyért
felelős államtitkárához a hulladékszállítás gyakoriságát meghatározó eü. rendelet
felülvizsgálatát kérve. A levelet, annak tartalmával egyetértve aláírta a berzencei polgármester
is.
Május 10.
Dergezné Benke Katalin védőnő tájékoztatta a polgármestert, hogy a településen végzett
vörös keresztes tevékenységéért elismerésben részesült. Keszericze István a műv.ház
igazgatója pedig arról, hogy a Művelődési Ház és Könyvtár által benyújtott pályázat pozitív
elbírálást nyert.
Május 14.
A Csurgó Kistérségi Többcélú Társulás ülésén vett részt a polgármester és a jegyző. Az
ülésen a Társulás jövőbeni működésének meghatározásáról és a mikro-térségi társulások
jövendőbeli működése előkészítéséről indult egyeztetés.
Május 15.
A Helyi Védelmi Bizottság ülésén vettek részt a polgármesterek Csurgón. Az ülésen az új
helyi polgári védelmi szervezetek kialakításáról és a belvíz védelmi terv elkészítéséről kaptak
tájékoztató felkészítést a polgármesterek.
Javaslom, hogy a képviselő-testület tárgyalja meg és fogadja el a két ülés közötti időszak
önkormányzati hatáskörben tett intézkedésekről, a két ülés között végzett polgármesteri
munkáról, kötelezettségek teljesítéséről szóló tájékoztatót.
Berzence, 2013. május 21.
Kovács Zoltán
polgármester

