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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. 

 

 

 

Február 18. 

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgatójával egyeztetett a polgármester a horvát háborús 

helyzet idejéből itt maradt tíz láda gyermek álarc és inkubátor visszavételezéséről. A szóbeli 

egyeztetés egyenlőre eredménytelen volt. 

 

Február 20. 

A Csurgó városi építésügyi hatóságnál folytatott egyeztetést a polgármester a művelődési ház 

mögötti zöldterület megosztásának tárgyában. A megosztás a terület besorolása miatt 

(régészeti-műemléki) nem lehetséges egyszerű eljárásban. Ennek következtében az ingatlan 

rész a kastély kiváltási program keretében az államnak nem adható át. A későbbiekben a 

tervezett hasznosítás (park, zöldövezet) tulajdonos változás nélkül is biztosítható. 

 

Február 21.  

A Járási Védelmi Bizottság ülésén vett részt a polgármester. Az ülés fő napirendje az ár- és 

belvíz védelem volt. A polgármester tájékoztatta a Bizottságot, hogy a berzencei területek 

veszélyeztetettsége a szentai halastó rendszer miatt fokozottan jelentkezik és kérte, hogy a 

katasztrófavédelem tegyen meg mindent a vízügyi hatóságok felé a biztonságos tó üzemek 

érdekében. 

 

Elszámolásra került az EU-GYEA élelmiszersegélyezés berzencei osztása. 

Élelmiszersegélyben összesen 622 fő részesült, egyenként 3 kg lisztet, 2 csomag csőtésztát, 3 

csomag spagettit és 15 csomag kekszet kapva. 

 

Február 22. 

A helyi általános iskola Kavulák Napi rendezvényén vett részt a polgármester. 

 

Március 4-5. 

Negyedikén a csurgói önkormányzat, ötödikén az ÁNTSZ munkatársai kértek egyeztetést a 

polgármestertől a kistérségi orvosi ügyelettel kapcsolatban, azt feltételezve, hogy 

önkormányzatunk nem kíván a jövőben részt venni a csurgó környéki ellátásban (nem 

hivatalos információik szerint erről döntött is a Képviselő-testület). Mindkét szervet 

tájékoztatta a polgármester, hogy pontosan Berzence az, aki egyenlőre ragaszkodik a kötelező 
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feladat közös ellátásához és nem kívánja azt, hogy a kistérségi társulás adja vissza a feladat 

ellátást az önkormányzatoknak; mert így garantálható a többlet normatíva és a feladat korrekt 

és biztonságos ellátása. 

 

Március 5. 

Aláírásra kerültek a Művelődéi Ház álmennyezet készítési dokumentációi. A kivitelezés 

lezajlott, az elszámolás megtörtént. 

 

Március 6. 

Kincstári ellenőrzés során a Szent István utcai járdaépítés és a Zrínyi utcai útszélesítés 

pályázatok időközi ellenőrzése valósult meg. 

 

Ugyanezen a napon a Katasztrófavédelmi Igazgatóság ár- és belvíz védelmi helyszíni 

ellenőrzést tartott a Tekeresberki patak alsó folyása és a Dombó csatorna tekintetében. 

 

Március 7.  

A csurgói tankerület számára átadásra kerültek az általános iskola folyamatban levő 

pályázatainak anyagai, amelyek eddig, mint fenntartó önkormányzatnak a mi hatáskörünkbe 

tartoztak. 

 

Az I. számú háziorvosi körzet rendelőjének ellenőrzését végezte el a Nagyatádi Járási Hivatal 

Járási Népegészségügyi Intézete. Hiányosságként megállapításra került, hogy a minimum 

feltételek közé tartozó mozgáskorlátozottak WC helyisége továbbra sincs biztosítva. Az 

ellenőrzésre kötelező észrevételként a polgármester tájékoztatta az intézet vezetőjét, hogy a 

feltételek biztosítása várhatóan csak a 2013-as gazdasági év II. felében (november 30.) 

történik meg, annak költség vonzata miatt.  

 

Március 13. 

Maronics Gábor a Csurgói járás vezetője tett látogatást önkormányzatunknál. A látogatás 

során a polgármesterrel és a jegyzővel megvitatták az időszerű kérdéseket és tájékozódott a 

hivatalvezető az ügysegéd elhelyezéséről és munkájáról. 

 

Március 14. 

A Március 15-i Forradalomra és Szabadságharcra Emlékeztünk községi rendezvényünkön. 

 

Március 19.  

A védőnői szolgálat Népegészségügyi Intézet általi ellenőrzése során hiányosságként a 

mozgáskorlátozottak számára szükséges WC hiánya került megállapításra. Mivel ugyanezen a 

címen, illetve intézmény csoportban már az orvosi rendelő esetében is ez merült fel 

hiányosságként az Intézet munkatársával való egyeztetés eredményeként elégséges egy közös 

használatú mellékhelyiség biztosítása. 

 

A tűzifa segélyezés elszámolása megtörtént. A 16m3 tűzifa 16 fő részére lett kiosztva 1-1 m3 

mennyiségben. 

 

 

Március 20. 

A nagyközség területén ellátást biztosító csurgói polgárőrség vezetőjével tartott egyeztetést a 

polgármester egy helyi csoport szervezéséről. A szervezéssel kapcsolatos segítségünket a 

polgármester felajánlotta, amelynek keretében április 15-ig hirdetjük a jelentkezés 
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lehetőségét. 10-12 fő jelentkezése, illetve felvétele esetén, Berzencén önálló csoport kezdheti 

meg tevékenységét. 

 

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. 

 

Berzence, 2013. március 20. 

 

 

 

         Kovács Zoltán 

         polgármester 

 

 


