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POLGÁRMESTERI KÖZLEMÉNY I.
(2020.03.27.)
Tájékoztatás a Képviselő-testület feladat és hatáskörében a 40/2020. (111.11.) Korm. rendelettel elrendelt
veszélyhelyzetben a polgármester által meghozott 5512020. (111.27.) határozat az Új koronavírus megelőzésével
kapcsolatos intézkedések tárgyában:
TÁJÉKOZTATÁS AZ ÚJ KORONAVÍRUS MEGELŐZÉSÉVEL KAPCSOLATOS INTÉZKEDÉSEK TÁRGYÁBAN
Paks Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításárról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény46. 5 (4) bekezdésében a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat
és hatáskörében eljárva
1. a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 83. 5 (2) bekezdés b) pontjában foglalt fenntartói
jogkörömben megerősítem az élet és vagyonbiztonságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó
humánjárvány megelőzése, Illetve következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok
egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során teendő intézkedésekről
szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. 5-ában biztosított jogkőrömben meghozott I F/64 2/2020. szám Ú
határozatomban foglalt azon rendelkezést mely szerint a 40/2020. (111.11.) Korm. rendelettel elrendelt
veszélyhelyzet fennállása alatti időszak napjain az önkormányzat fenntartásában működő óvodák
nem tartanak nyitva. A gyermekek napközbeni ellátása az 5112020. (111.20.) határozatomban
foglaltak szerint történik.
2. a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek
szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet 37. 5 (1)
bekezdésében foglalt fenntartói jogköröm ben megerősítem az élet-és vagyonbiztonságot veszélyeztető
tömeges megbetegedést okozó humánjárvány megelőzése, Illetve következményeinek elhárítása, a
magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében elrendelt veszélyhelyzet során
teendő intézkedésekről szóló 45/2020. (III. 14.) Korm. rendelet 2. 5-ában biztosított jogkörömben
meghozott IF/64 2/2020. számú határozatomban foglalt azon rendelkezést, mely szerint a 40/2020.
(111.11.) Korm. rendelettel elrendelt veszélyhelyzet fennállása alatti időszak napjain az
önkormányzat fenntartásában működő bölcsőde nem tart nyitva. A gyermekek napközbeni
ellátása az 51/2020. (111.20.) határozatomban foglaltak szerint nem biztosított.
3.

felkérem az IF/64 2/2020. számú határozatban megjelölt Paksi Balogh Antal Katolikus Óvoda,
Általános Iskola ás Gimnázium Kalkuttai Szent Teréz Tagóvodája ás az Aranyhal Waldorf Óvoda,
Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fenntartói jogainak gyakorlóit, hogy
Figyelemmel a járványveszély miatt a 40/2020. (111.11.) Korm. rendelettel Magyarország teljes területére
elrendelt veszélyhelyzet fennállásának folyamatosságára, az általuk fenntartott, az 1F/64 2/2020. számú
határozatban megjelölt intézményeket továbbra is tartsák zárva a veszélyhelyzet időtartama alatt.
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Sajnos az ellenzék még mindig nem értette meg, hogy összefogásra van szükség a magyar emberek megvédése
érdekében. A fenti határozatommal a lejárt intézkedések pótlására ideiglenes megoldást kellett találnunk, de a
koronavírus törvény elfogadása mindenképpen kell ahhoz, hogy Magyarország gyorsan és hatékonyan tudjon
cselekedni a világjárvány elleni védekezésben. Aki ezt nem látja be, az veszélyezteti a közös ügyet.

POLGÁRMESTERI KÖZLEMÉNY II.
(2020.03.27.)
Tájékoztatás a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében a 40/2020. (111.11.) Korm. rendelettel elrendelt
veszélyhelyzetben a polgármester által meghozott 56/2020. (111.21.) határozat az Új koronavirus megelőzésével
kapcsolatos intézkedések tárgyában:

INGYENES ÉTKEZÉS BIZTOSÍTÁSA A SZOCIÁLIS INTÉZMÉNYEK MUNKATÁRSAI RÉSZÉRE

Paks Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításárról
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. ~ (4) bekezdésében a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat
és hatáskörében eljárva
úgy döntök, hogy az önkormányzat a Magyarország Kormánya által elrendelt veszélyhelyzet
időtartamára a zökkenőmentes védekezés támogatása érdekében a Paksi Életfa Idősek Otthona és
a Paksi Kistérségi Szociális Központ paksi székhelyén és telephelyén dolgozó munkatársai részére
azokon a napokon, melyeken munkát végeznek, napi egyszeri meleg étkezést biztosít, az
önkormányzat 2020. évi költségvetése terhére.
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Paks, 2020. március 27.
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