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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. 
 

 
Július 1. 
Horvátország Európai Unióhoz való csatlakozása alkalmából tartott, és a berzence-góla 
határátkelőn megrendezett ünnepségen vett részt a polgármester, A rendezvényt a Kapronca-
Krizsevci megyei tűzoltók és Góla község szervezte, amelyre a Somogy Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a barcsi kirendeltség és a nagyatádi hivatásos, valamint a 
berzencei önkéntes tűzoltók képviselői kerültek meghívásra. 
 
Július 10. 
A polgármester és a nagyatádi rendőrkapitány egyeztetést folytatott a rendőr lakás ügyében. A 
szabadon álló lakás kiadására azonban nem került sor. Időközben újabb kérelmező 
jelentkezett önkormányzatunknál. 
 
Július 18. 
A Csurgói Járási hivatal vezetője és a polgármester az időszerű kérdésekről tartott egyeztetést. 
 
Július 23. 
A Nagyközségi Önkormányzat Rendezési Terve módosításának ügyében járt el a 
polgármester és a jegyző Kaposvárott, a jegyző előzetes, Kormány Hivatallal történt 
egyeztetése alapján. A módosítás a védett ingatlanok vonatkozásában vált időszerűvé a 
szociális otthonnak helyet adó kastély kiváltása miatt. 
 
Július 24. 
Rendkívüli Képviselő-testületi ülést hívott össze a polgármester a Rendezési Terv módosítása 
tárgyában. A Képviselő-testület a módosítás mellett döntött és felkérte a Virányi Építész 
Stúdiót a rendeletmódosítás előkészítésére. 
 
Július 25. 
Befejeződött a Mecsek-Dráva Hulladékgazdálkodási Projekt szelektív hulladékgyűjtő 
szigeteinek műszaki átadása. 
 
Július 26. 
A rendkívüli meleg időjárásra való tekintettel a polgármester lemondta a július 28-29-re 
tervezett szúnyoggyérítés légi és szárazföldi végrehajtását. A programot később országosan is 
leállították. Másik oka a lemondásnak az volt, hogy az alkalmazni kívánt vegyszerek között 
szerepel a Kothrine nevezetű szer, ami a gyártó cég ismertetője alapján is rákkeltő, 
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légzőszervi és bőr irritációt okozó és minden rovar számára totális irtószer azaz, nem csak a 
méhekre veszélyes. 
 
Július 30. 
A július 29-i viharkár (fodrászatok a szolgáltató házban) kapcsán keletkezett 
kötelezettségeink miatt a jegyző megindította a biztosítási eljárást. A káreseményről és a 
felelősség vállalásáról jegyzőkönyv készült, a káreseti bejelentés megtörtént. 
 
Július 30. 
A horvátországi magyarok kaproncai szervezete képviselői tettek látogatást 
önkormányzatunknál a jövőbeni együttműködés lehetőségeit keresve. A megbeszélésen a 
polgármesteren kívül önkormányzatunk részéről jelen volt Novográdeczné Balogh Anna az 
általános iskola igazgatója, Keszericze István a művelődési ház vezetője, valamint Huszics 
István is. 
 
Augusztus 6. 
Megkereste önkormányzatunkat a Marcali város által alapított hulladékgazdálkodással 
foglalkozó cég vezetője, hogy tájékoztatást adjon az általuk végzett tevékenységekről, 
jövőbeni terveikről, a tervezett szolgáltatási területről és a Mecsek-Dráva rendszer 
feladataiból való részesedésükről. A tájékoztatón jelen voltak Cseh István jegyző, Kovács 
Róbert a Pénzügyi-, és Szőke József a Jogi, ügyrendi, igazgatási bizottságok elnökei is. 
 
Augusztus 12. 
A polgármester kialakította a katasztrófavédelem új szabályozók szerinti szervezetét, amely 
ismét magasabb létszámmal, 20 fővel került felállításra. 
 
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. augusztus 15. 
 
 
 
         Kovács Zoltán 
         polgármester 
 
 
 
 
 
 


