
EMLÉKEZTETŐ 

Baksa Önkormányzat képviselőtestületének 

2020. április 3. napján, elektronikus úton lebonyolított megbeszéléséről 

 

Résztvevők: 

 

Tóth Gábor polgármester, 

Albrecht Péter alpolgármester, 

Bencsik Barnabás képviselő, 

Lőrincz Béla 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. Tekintettel arra, hogy április 15-től visszajön két férfi közmunkás, az ő foglalkoztatásuk 

idején a házak előtti közterület fűnyírását az előző megbeszéléshez képest vállalja az 

Önkormányzat. 

2. Legeltetési tilalom és ebzárlat került kihirdetésre. 

3. A közterületek fertőtlenítése hipós vízzel megtörtént. Ennek folytatásához egy motoros 

háti kanna kerül beszerzésre, amit a védekezésben el lehet számolni. 

4. Az új fűnyíró traktorral műszaki probléma adódott, ezért a régi értékesítése későbbre 

halasztódik. 

5. Van egy család Baksán, akik házi karanténba kerültek, eredményről még nem tudni. 

Ellátásukban segítséget nyújtunk: ebédet – külön kiszámlázva – kapnak. 

6. Az ebédek elviteléhez műanyag, eldobható dobozokat használunk. A konyhai munkát 

két bölcsődei dolgozó segíti jelenleg, a szükséges ruházatukról gondoskodunk. 

7. Készülnek a maszkok, viszont annyi alapanyag nincsen, hogy kiosztásra kerüljön, csak 

átvételre van lehetőség.  

8. A pályázatok kapcsán elhangzott, hogy a Kisutca és a Mezőszél fel lett mérve. 22 millió 

bruttóra lehet pályázni az Idősek Klubja és az Egészségház szigetelésére és 

fűtéskorszerűsítésére. A Sportegyesületnek lesz még egy pályázata gépkocsira. 

Személygépkocsira lehet majd pályázni, de pontos részleteket nem tudunk. 

9. Konkrét információkat a veszélyhelyzettel, védekezéssel kapcsolatban nem kapunk . A 

költségvetést biztosan újra kell majd számolnunk. 



10. A közbeszerzési terv elfogadásra került, jelen állapot szerint beszerzési igény nélkül, 

viszont a későbbiekben módosítani lehet rajta. 

A kialakult helyzetre tekintettel a képviselőtestület a folyamatban lévő ügyekről továbbra is 

heti rendszerességgel tart hasonló, digitális formában egyeztetést. 

 

Tóth Gábor s.k. 

polgármester 

 

Készítette: Némethné dr. Salamon Krisztina aljegyző 

 


