EMLÉKEZTETŐ
Baksa Önkormányzat képviselőtestületének
2020. március 23. napján, elektronikus úton lebonyolított megbeszéléséről

Résztvevők:

Tóth Gábor polgármester,
Albrecht Péter alpolgármester,
Lőrincz Béla képviselő,
Magyar Tibor képviselő,
Némethné dr. Salamon Krisztina aljegyző

A Kormány 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletével kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel a
katasztrófavédelemről szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a
települési önkormányzat képviselőtestületének feladat- és határkörét a polgármester gyakorolja.
Ennek ellenére a képviselők tájékoztatása és a folyamatban lévő ügyekbe történő bevonása
elengedhetetlen. Tekintettel arra, hogy a 46/2020. (III. 16.) Kormányrendelet 4. § (1) bekezdése
alapján gyűlés helyszínén tartózkodni tilos, a képviselőtestület digitális eszköz használatával
bonyolította le megbeszélését az alábbi ügyekben.
1. A Kormány 2020. március 16. napjával tantermen kívüli digitális munkarendet vezetett
be az oktatási intézményekben, ezért a testület felmérte, hogy minden baksai gyermek
rendelkezik-e a digitális oktatáshoz szükséges eszközökkel. A felmérés
eredményeképpen 1 családban nem biztosított a szükséges digitális eszköz, így a
támogatja számukra 1 db Lenovo laptop átadását.
2. A Magyar Falu Program keretében a pályázatírást az MSB Fejlesztési Tanácsadó Zrt.
fogja elvégezni.
3. A házak előtti közterület fűnyírását a jövőben az Önkormányzat nem tudja vállalni. Ez
alól egyéni elbírálás alapján kivételt jelenthetnek az egyedül élő idős lakosok, igény
esetén. Erről a lakosság tájékoztatást fog kapni.
4. A fűnyíró traktor eladásához ajánlatok lesznek bekérve, a legmagasabb ajánlatot
tevőnek kerül értékesítésre.
5. A szennyvíztisztító berendezések kiosztásra kerülnek, de a kivitelezés a járványügyi
helyzet miatt el lesz halasztva.
6. Folyamatban van annak előkészítése, hogy Baksán is elkezdődjön a maszkok varrása.
A jelentkezőknek a szükséges anyagot kiosztásra kerül.
7. Az idősek védelme érdekében felhívást intézünk a 70 év feletti lakosok felé, hogy
otthonaikat ne hagyják el. Az élelmiszer és gyógyszer vásárlásában segítséget nyújt az
önkormányzat azoknak, akik egyedül élnek, nincsen segítségük.

A kialakult helyzetre tekintettel a képviselőtestület a folyamatban lévő ügyekről heti
rendszerességgel tart hasonló, digitális formában egyeztetést.

Tóth Gábor s.k.
polgármester
Készítette: Némethné dr. Salamon Krisztina aljegyző

