
EMLÉKEZTETŐ 

Baksa Önkormányzat Képviselőtestületének 

2020. április 24. 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. A gazdasági programot a képviselők véleményezték, ennek eredményeképpen a 

kultúrházra való utalással, a szerződéses pályázatíróval egyeztetett pályázatokkal és az 

ivóvízhálózat fejlesztésével kérik kiegészíteni. Utóbbival kapcsolatos egyeztetés 

céljából a polgármester felveszi a kapcsolatot a vízművel. 

2. A bankautomata kihelyezésével kapcsolatos fejlemény, hogy a Takarékbank mobil 

automatája minden csütörtökön érkezni fog a településre, ez április 23.-án első 

alkalommal meg is történt. Az OTP-től még nem érkezett meg az ajánlat. 

3. A Biokommal való egyeztetés során az derült ki, hogy a 3 szeméttároló ürítését fizeti az 

Önkormányzat, ezek hollétét fel kell mérni. A szelektív hulladékgyűjtők lakossági 

elhelyezésére a veszélyhelyzet elhárultát követően lesz lehetőség. A törmeléket a 

szentlőrinci hulladéktelepre lehet szállítani, amint az újból megnyílik. 

4. A lakóingatlanok előtti közterületek rászorultsági alapon történő fűnyírására két 

kérelmet a képviselők megtárgyalták.  

5. Az előnevelt csirkék Lőrincz Béla segítségével megérkeztek és kiosztásra kerültek. A 

járványügyi helyzetre tekintettel a házaknál történt az átadásuk. 

6. A közmunkások munkájának irányítása egyeztetve lett polgármester úr és Lőrincz Béla 

képviselő között. A császárfák permetezése megtörtént. A temető fűnyírása készen, a 

szeméttároló ki lett ürítve. A Mezőszél szervízút is le lett körbe vágva. Ahol a 

tulajdonosok külföldön élnek, ott is megtörtént a fűnyírás. Ahol a tulajdonos nem végzi 

el a lakóingatlan előtti fűnyírást, annak jelezni kell. 



7. Az építési telkek értékesítése érdekében a korábban vásárlási szándékukat jelzőket meg 

kell keresni. 

8. Falugondnok foglalkoztatására jelenleg nincsen lehetőség. 800 fő alatti lakosságszám 

alatt lehetne, Baksának 809 fő lakosa van a KSH adatai szerint. Várhatóan 2022-től 

1000 fő lesz a határ. 

9. Tekintettel arra, hogy a gépjárműadó elvesztésével szükségessé válik az Önkormányzat 

költségvetésének újragondolása, annak lehetséges módosításáról előzetesen egyeztettek 

a képviselők, melyre a következő alkalommal visszatérnek. 

10. Ellenőrizni szükséges az Önkormányzat által fenntartott intézmények veszélyhelyzet 

idején végzett munkáját. 

11. A település fertőtlenítésére minden héten egy alkalommal sor kerül. 

12. A MOHOSZ kérte, hogy a sportpályán, nyílt területen vizsgát tarthassanak, melyhez az 

Önkormányzat a járványügyi helyzetre tekintettel nem járul hozzá. 

13. A játszótér állapota romlik, emiatt a Magyar Falu Program keretében meghirdetett 

pályázatot érdemes benyújtani. Mivel az árkok karbantartására van gépe az 

Önkormányzatnak, az erre vonatkozó pályázaton nem vesz részt. Az árkok tisztítása a 

fűnyírás szünetében megtörténik. Az orvosi rendelőre nyert pályázat az 

előlegkérelemnél tart. 

 

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 

 


