POLGÁRMESTERI KÖZLEMÉNY I.
(2020.04.08.)
Tájékoztatás a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel
elrendelt veszélyhelyzetben a polgármester által meghozott 72/2020. (IV.08.) határozat a Paks
és Környéke Mentéséért Közalapítvány támogatása tárgyában:

TÁJÉKOZTATÁS A PAKS ÉS KÖRNYÉKE MENTÉSÉÉRT KÖZALAPÍTVÁNY TÁMOGATÁSÁRÓL
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 Paks Város
Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről és a
végrehajtás rendjéről szóló 5/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelete 24. §-ában meghatározott
forrás terhére – figyelemmel az új koronavírus terjedésének megakadályozásának elősegítésére
- 793.877,- forint összegű támogatást nyújtok, támogatási szerződés alapján, az alábbi célokra és
feltételekkel:
-

1 darab ózongenerátor beszerzése a mentőautók betegterének hatásos fertőtlenítéséhez,
ára: 146.050,- forint,

-

3 darab sürgősségi fülhőmérő beszerzése a gyors, és rendkívül pontos testhőmérséklet
megállapításához, áruk: 381.381,- forint,

-

1 darab oxigénreduktor orvosi oxigén precíz adagolásához, ára: 63.5oo,- forint,

-

2 darab lélegeztető szelep speciális lélegeztetési esetekhez, áruk: 47.752,- forint,

-

6 darab vércukormérő készülék, áruk: 71.628,- forint,

-

1 darab gyermekméretű öntelődő lélegeztető ballon, ára: 83.566,- forint.

A beszerzésre kerülő eszközök kizárólag a paksi mentőállomáson szolgálatot teljesítő
mentőgépkocsikban kerülhetnek elhelyezésre, biztosítva a Paks és környékén élő emberek
magasabb színvonalú ellátását.
Paks, 2020. április 08.
Szabó Péter
polgármester

POLGÁRMESTERI KÖZLEMÉNY II.
(2020.04.09.)
Tájékoztatás a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel
elrendelt veszélyhelyzetben a polgármester által meghozott 73/2020. (IV.09.) határozat az új
koronavírus megelőzésével kapcsolatos intézkedések tárgyában:
TÁJÉKOZTATÁS EGYES BÉRLETI DÍJAK FIZETÉSE ALÓLI MENTESÍTÉSRŐL
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 az önkormányzat
tulajdonában álló, gazdasági/üzleti/vállalkozási/szolgáltatási célú tevékenység végzéséhez
bérbe adott nem lakás célú helyiségekre (így különösen üzlethelyiség, üzleti tevékenység
folytatására bérbevett egyéb helyiség, iroda, konyha, étkezde) fennálló bérleti szerződések
esetében tulajdonosként a bérbevevőket a bérleti díj fizetési kötelezettségük alól 2020. augusztus
31-ig mentesítem. A mentesség elsőként a március hónap után fizetendő bérleti díjat érinti, az
utolsó mentességgel érintett bérleti díj az augusztus hónap után járó bérleti díj.
POLGÁRMESTERI KÖZLEMÉNY III.
(2020.04.09.)
Tájékoztatás a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel
elrendelt veszélyhelyzetben a polgármester által meghozott a helyi adókról szóló 29/2015.
(XI.27.) önkormányzati rendelet módosítása tárgyában:
TÁJÉKOZTATÁS A HÁZIORVOSOK IPARŰZÉSI ADÓ BEFIZETÉSE ALÓLI MENTESÍTÉSÉRŐL
Az új koronavírus járványhelyzetre való tekintettel az egészségügyi dolgozók munkaterhe és
kiadása jelentősen megnövekedett. Erre, továbbá orvosaink megtartására, mint kiemelt célra
való tekintettel módosítani kívánom a helyi adókról szóló önkormányzati rendeletünket az
alábbiak szerint:
Paks Város Polgármestereként a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében foglaltak alapján Paks
Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1)
bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott és az Alaptörvény
32. cikk (1) bekezdés h) pontjában foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

Paks Város Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 29/2015. (XI.27.)
önkormányzati rendelete a következő 32/A. §-al egészül ki:
„32/A. § Mentes a helyi iparűzési adó alól a háziorvos vállalkozó, ha annak vállalkozási szintű
iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.”
Ez a rendeletmódosítás 2020. április 15.-én lép hatályba, de rendelkezéseit 2019. január 1.
napjától alkalmazni kell.

Paks, 2020. április 09.
Szabó Péter
polgármester

