POLGÁRMESTERI KÖZLEMÉNY I.
(2020.04.15.)
Tájékoztatás a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel
elrendelt veszélyhelyzetben a polgármester által meghozott 74/2020. (IV.15.) 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 Anna
utcai iskola vonatkozásában fennálló bérleti szerződés esetében tulajdonosként a bérbevevő
Pécsi Egyházmegyét a bérleti díj fizetési kötelezettsége 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.
Paks, 2020. április 15.
Szabó Péter
polgármester

POLGÁRMESTERI KÖZLEMÉNY II.
(2020.04.16.)
Tájékoztatás a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében a 40/2020. (III.11.) Korm. rendelettel
elrendelt veszélyhelyzetben a polgármester által meghozott 75/2020. (IV.16.) határozat az új
koronavírus megelőzésével kapcsolatos intézkedések tárgyában:
TÁJÉKOZTATÁS A PAKSI PIACON ALKALMAZOTT KORLÁTOZÁSOKRÓL
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 a Csimbó Kereskedelmi és Szolgálató Bt.
(7030 Paks, Kossuth L. u. 20., a továbbiakban: üzemeltető) által fenntartott és üzemeltetett, a Paks,
Villany u. 2. szám alatti önkormányzati tulajdonú területen működő Paksi Piac vonatkozásában
felkérem az üzemeltetőt, hogy az üzemeltetés során az alábbi korlátozásokat alkalmazza:

az új koronavírus járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet hatályának fennállása alatt
a) a Paksi Piacon kizárólag az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI.
törvény Mellékletének 10. pontja szerinti élelmiszer és a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági
és Vidékfejlesztési Kamaráról 2012. évi CXXVI. törvény 2. mellékletében foglalt
növénytermesztés, erdőgazdálkodás tevékenységi körökből származó mezőgazdasági
termék árusítható.
b) a Paksi Piacon az a) pont szerinti kereskedelmi tevékenységet csak azok az eladók
folytathatják, akik/amelyek tartós helyhasználati szerződéssel rendelkeznek.

Paks, 2020. április 16.
Szabó Péter
polgármester

