EMLÉKEZTETŐ
Baksa Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2020. június 11. napján, elektronikus úton lebonyolított megbeszéléséről

Résztvevők:

Tóth Gábor polgármester,
Albrecht Péter alpolgármester,
Bencsik Barnabás képviselő,
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, ezért a képviselőtestület digitális eszköz használatával bonyolította le
megbeszélését az alábbi ügyekben.
1. Az önkormányzat eladásra kínált építési telkei közül folyamatban van a harmadik
értékesítése is.
2. Az orvosi rendelő felújítására elnyert pályázat előlegét megkapta az önkormányzat.
Nyílászárócserére, szigetelésre nyerte a támogatást.
3. Az IKSZT korszerűsítésére is benyújtásra került az önkormányzat megbízásában álló
pályázatíró által a pályázat a Magyar Falu Program keretében.
4. A civil szervezetek számára is kiírásra került a Magyar Falu Program keretében a várt
pályázat, aminek előkészítését az önkormányzat megbízott pályázatírója végzi.
5. Az árokásó kanál a jövő héten fog érkezni, ezt követően áll neki az önkormányzat a
Szőlő utcának.
6. Az IKSZT működésével kapcsolatban említésre érdemes, hogy a varrótanfolyam
elindult és lakodalomra is ki fogják venni az épületet.
7. A WIFI-s pályázat is lassan alakul, a méretlen oszlopokra való kihelyezés van
folyamatban.
8. Az üvegszálas internet elkészült. Két hét múlva már fogadnak megrendelőlapot. Árérték arányban jobb, mint a korábbi szolgáltató.
9. Több olyan pályázat kerül kiírásra, amelyeken megfontolandó az Önkormányzat
részvétele. Ilyen például az országfásítási program, valamint helyi védelem alatt álló
épületek tekintetében is lehet majd pályázni, ami a kultúrház hasznosítása

szempontjából lehet hasznos. A Belügyminisztérium is kiírt egy pályázatot, ami az
orvosi rendelő tetejének felújításához nyújthatna segítséget.
10. A műemlékkút helyreállítás esedékes, ennek mikéntjét az alpolgármester és Lőrincz
Béla képviselő egyezteti, ahogyan a Zrínyi utcában a járdára kilógó ágak és az Iskola
utcában a közlekedést veszélyeztető tuja eltávolítását is.
11. Vizsgálatot igényel, hogy a falutévé megjeleníthető-e az önkormányzat honlapján.
A kialakult helyzetre tekintettel a képviselőtestület a folyamatban lévő ügyekről továbbra is
rendszeresen tart hasonló, digitális formában egyeztetést.

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

