
Legújabb intézkedések

– Megérkezett az egészségügyi és a szociális 
területen dolgozók számára korábban meg-
rendelt FFP3-as maszkokból az első szállít-
mány, a lakosságnak rendelt szájmaszkok cso-
magolása és kihordása folyamatos – mondta 
Szabó Péter polgármester sajtótájékoztatón. 
Arról is beszélt, hogy a húszmillió forint alat-
ti adóalappal rendelkező vállalkozó felnőtt 
háziorvosok, fogorvosok és gyermekorvosok 
idei iparűzési adóját elengedik. Szintén elen-
gedik az önkormányzati tulajdonban lévő he-
lyiségek bérleti díját augusztus 31-ig. Ez érint 

közétkeztetést ellátó gazdasági társaságo-
kat, kisvállalkozásokat, köznevelési intéz-
ményeket, üzleteket, közszolgáltatást ellá-
tó céget, gyógyszertárat, az alapellátásban 
dolgozó vállalkozó orvosokat. Szabó Pé-
ter polgármester arról is beszámolt, hogy 
nyolcszázezer forint támogatást ad polgár-
mesteri keretéből a Paks és Környéke Men-
téséért Közalapítványnak. A paksi mentő-
állomás felszereltségének fejlesztését segítő 
szervezet a felajánlást ózongenerátor, fülhő-
mérő, lélegeztetőballon beszerzésére fordít-
ja. Az is elhangzott a sajtótájékoztatón, hogy 
kormányrendelet értelmében az idei gépjár-
műadót át kell irányítani a központi költség-
vetésbe, ez Paks esetében nyolcvanmillió fo-
rint. Arról is beszélt Szabó Péter újságírói 
kérdésre, hogy újranyitásukat megelőzően a 
játszóterek és �tneszparkok fertőtlenítése is 
megtörténik majd. Ezen döntések ismerte-
tése előtt a polgármester összefoglalta az el-
múlt egy hónapban történt eseményeket, in-
tézkedéseket. Kiemelte, hogy ezek jelenleg is 
érvényesek. Felhívta a �gyelmet, hogy az ösz-
szegzés megtalálható a város honlapján létre-
hozott Koronavírus-hírek fül alatt egyéb hasz-
nos információkkal együtt, amelyek bővítése, 
feltöltése folyamatos.                                                 

Kohl Gyöngyi

Kitüntetik 
Poór Józsefet

Új informati-
kai rendszer 

Az egészség-
ügyről szólva

A Paks Város Sportjáért kitüntető cím ado-
mányozása mellett a központi park felújítá-
sát érintő, valamint az új városközpont ki-
alakításához szükséges területvásárlásról is 
döntés született.
                                                                 2. oldal  

Robusztus, hibatűrő, redundáns, képes a jelen-
legi és középtávú igények maradéktalan kiszol-
gálására – így jellemezte a Paks II. Zrt. új, saját 
informatikai szolgáltatás- és eszközrendszerét 
Szentgyörgyi Zsolt, a kiépítést végző infokom-
munikációs osztály vezetője.                           3. oldal

A Paksi Hírnök különszámaiban az adott hét legfontosabb in-
formációit, intézkedéseit olvashatják. A TelePaks Médiacent-
rum Np. K�.-hez tartozó TelePaks televízió és Paksi Hírnök 
által készített összes anyag megtalálható a telepaks.net honla-
pon cikkek formájában, híradóinkban, magazinjainkban, va-
lamint Facebook-oldalunkon: Paksi Hírnök–Telepaks. 

Április 6-val egykapus beléptetési rendszer van 
a Paksi Gyógyászati Központban, és továbbra is 
csak sürgős szükség esetén történhet orvosi el-
látás – egyebek mellett ezekről is szó volt azon 
a sajtótájékoztatón, amelyet Szabó Péter polgár-
mester és dr. Bodnár Imre főigazgató tartottak. 

3. oldal
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Városi kitüntetést 
kap Poór József

Visszatekintő: Intéz-
kedések április 8-ig

Két elismerésre vár-
nak ajánlásokat
Két kitüntetésre vár javaslatokat 
az önkormányzat. Az egyik a Pak-
si Polgármesteri Hivatalban leg-
alább öt éve alkalmazásban álló, 
kimagasló teljesítményt nyújtó 
köztisztviselők munkájának elis-
merésére alapított Deák Ferenc-
díj, amit először 2004-ben adtak 
át. Azokra várnak javaslatot, akik 
kiemelkedő munkájukkal hoz-
zájárultak a város közigazgatá-
si tevékenysége szakmai színvo-
nalának növeléséhez, a lakosság 
ügyeinek kulturált intézéséhez, 
továbbá magas színvonalú elő-
készítő és végrehajtó tevékenysé-
gükkel segítették a képviselő-tes-
tület munkáját. A másik elisme-
rés a Pongrácz Sándor-kitüntetés, 
amellyel azok tevékenységét isme-
ri el az önkormányzat, akik mun-
kájukkal jelentősen hozzájárultak 

a település egészségügyi ellátásá-
nak fejlesztéséhez, ezen a terüle-
ten kimagasló teljesítményt nyúj-
tottak. Az elismerést páros évben 
orvosnak, páratlan évben szakmai 
munkát segítő egészségügyi dol-
gozónak ítélik oda, ennek megfe-
lelően várják az idei felterjesztése-
ket. Mindkét kitüntetés esetében 
javaslatot tehet az adományozás-
ra minden paksi lakos, paksi szék-
hellyel rendelkező jogi személy, 
valamint jogi személyiséggel nem 
rendelkező szervezet. Az írásos 
ajánlásnak tartalmaznia kell a je-
lölt azon teljesítményét, ami mél-
tóvá teszi a kitüntetésre. A javasla-
tokat mindkét elismerés esetében 
2020. május 4-ig lehet benyújta-
ni dr. Blazsek Balázs címzetes fő-
jegyzőhöz.

-kgy-

A következő rendes ülését ápri-
lis 8-án tartotta volna a képvi-
selő-testület, de a fennálló jár-
ványügyi veszélyhelyzet mi-
att nem ülésezhetnek. A várost 
érintő kérdésekben saját ha-
táskörben dönt a polgármes-
ter, azonban egyeztetett a kép-
viselőkkel. Szabó Péter polgár-
mester úgy tájékoztatott, hogy 
a megszokott menetrendben 
kiküldték a polgármesteri hiva-
tal munkatársai a képviselő-tes-
tület tagjainak a testületi anya-
gokat. Napirenden szerepelt a 
Paksi Fejlesztési és Vagyongaz-
dálkodási Zrt. elmúlt évi beszá-
molójának és idei üzleti tervé-
nek véleményezése, továbbá az 
Életfa Idősek Otthona és Gon-
dozóháza, a Bóbita bölcsőde 
és a Dél-Dunántúli Közlekedé-
si Központ Zrt. 2019-es beszá-
molóinak megvitatása. – Az új 
városközpont kapcsán ingatla-
nok tulajdonszerzése tárgyában 
született döntés, hiszen a beru-
házások folytatódnak. A lakó-

telepi központi park kivitele-
zése zökkenőmentes, azonban 
a magántulajdonosokkal szer-
ződésmódosításra volt szükség 
az előtetők szerkezetében futó 
elektromos vezetékek beépítése 
miatt, amelyek költségét átvál-
lalta a magántulajdonosoktól az 
önkormányzat – mondta a pol-
gármester. Egyéni hatáskörben, 
de ugyancsak a képviselőkkel 
egyeztetve döntött a polgár-
mester a Paks Város Sportjáért 
kitüntető cím adományozásá-
ról. A díjat azok kaphatják, akik 
a város sportja érdekében ma-
radandó munkát végeztek, és a 
város hazai és nemzetközi elis-
mertségét növelték. Három sze-
mélyre öt javaslat érkezett, a ki-
tüntetést Poór József, a Paksi 
Deák Ferenc Általános Iskola 
tanára veheti majd át. A jár-
ványügyi helyzetre tekintettel a 
Paks Város Sportjáért kitünte-
tő cím átadásának időpontjáról 
később döntenek.                    

Sólya E.

1. Szabó Péter polgármester a 
vonatkozó közszolgáltatási szer-
ződésben foglaltak alapján kez-
deményezte a Volánbusz Zrt.-
nél, hogy az egészségügyi dolgo-
zóknak, valamint a Paksi Életfa 
Idősek Otthona és a Paksi Kis-
térségi Szociális Központ mun-
katársainak biztosítsa az ingye-
nes utazás lehetőségét a paksi 
helyi tömegközlekedési közszol-
gáltatásban működtetett járatain 
az új koronavírus-járvány ide-
je alatt. Az ennek kapcsán elma-
radó díjbevételt megtéríti az ön-
kormányzat a cégnek. Az erről 
szóló polgármesteri közlemény 
április 1-jén jelent meg. 

2. Egymillió-kétszázezer fo-
rint támogatást kap a Molnár 
Imréné vezetésével működő 
Önzetlenül Segítők Paks Non-
pro�t Alapítvány a koronaví-
rus-járványra tekintettel – így 
döntött Szabó Péter polgármes-
ter a képviselő-testület feladat- 
és hatáskörében eljárva április 
2-án. A támogatást élelmisze-
rek, tisztítószerek, fertőtlenítő-
szerek, tisztálkodószerek, töröl-
közők, ágyruhák beszerzésére 
fordíthatja a szervezet a rászo-
rulóknak. 

3. A jelenleg zárva tartó in-
tézményekben zajló fertőtlení-
tési munka megkezdésekor Sza-
bó Péter polgármester arról tá-
jékoztatott, hogy a kivitelező 
Salzberger Hungária K�. fel-
ajánlott egy légfertőtlenítő be-
rendezést, amit az Életfa Idősek 
Otthona kap meg. A berendezés 
április 2-tól már működik az in-

tézmény legnagyobb közösségi 
helyiségében. Paks polgármes-
tere elmondta, hogy a berende-
zés a koronavírus-járvány után 
is hasznos, mivel más vírusok, 
illetve baktériumok, gombák el-
len is hatékony. Kávási Brigitta, 
a Paksi Életfa Idősek Otthona 
intézményvezetője azt mondta, 
nagy örömmel fogadták a be-
rendezést. Arról is beszélt, hogy 
különösen nehéz a gondozot-
taknak, hogy a látogatási tilalom 
miatt nem találkozhatnak sze-
mélyesen a hozzátartozóikkal, de 
az intézményben igyekeznek se-
gíteni a kapcsolattartást. A szo-
ci.menta@paks.hu emailcímen 
jelezhetik igényüket a családta-
gok videóbeszélgetésre, majd a 
gondozók felveszik velük a kap-
csolatot, és egyeztetnek. Ha va-
laki telefonon szeretne beszél-
ni a hozzátartózójával, hívja a 
20/220-4568-as telefonszámot, 
és odaviszik a készüléket a gon-
dozotthoz.

4. Nyolc önkormányzati bér-
lakást biztosítanak hatósági ka-
ranténhoz szükség esetére, meg-
érkezett a lakosságnak rendelt 
szájmaszkokból újabb ötezer da-
rab, a Paksi Gyógyászati Köz-
pontban egykapus beléptetés ér-
vényes április 6-tól. Ezekről is 
tájékoztatott Szabó Péter polgár-
mester és dr. Bodnár Imre fő-
igazgató április 3-án sajtótájé-
koztatón. A részletekről a 3. ol-
dalon olvashatnak, a legfrissebb 
intézkedésekről pedig a címol-
dalon írtunk részletesen. 

                                       Kohl Gy.
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Jól vizsgázott a Paks II. Zrt. 
új informatikai rendszere

A helyzetről 
tájékoztattak
– Nyolc önkormányzati tulajdonú bérla-
kást készítünk elő arra az esetre, ha ható-
sági karanténra kötelezett személy nem 
tudja megoldani az elkülönülést, akkor az 
egészséges hozzátartozói ezekben a laká-
sokban tartózkodhatnak a szükséges ide-
ig. A bútorzatot a Cseresznyéskert Erdei 
Iskolából biztosítjuk – mondta Szabó Pé-
ter sajtótájékoztatón április 3-án. Arról 
is beszámolt, hogy ötszáz sebészeti száj-
maszkot juttatnak el az egészségügyi alap-
ellátásban dolgozó minden orvosnak, va-
lamint hogy az első ötezer után újabb 
ötezer darab megérkezett a lakosság el-
látására megrendelt húszezer szájmaszk-
ból, amelyek kihordása a háztartásokba 
folyamatosan zajlik. A polgármester em-
lékeztetett, hogy korábban megrendelt 
az önkormányzat tízezer darab FFP3-as 
maszkot is az egészségügyi és a szociális 
területeken dolgozóknak, bíznak abban, 
hogy az első 1500 hamarosan megérkezik. 
A Paksi Gyógyászati Központban április 
6-val egykapus beléptetési rendszer van. 
Dr. Bodnár Imre, az intézmény főigazga-
tója a sajtótájékoztatón elmondta, ez azt 
jelenti, hogy csak a város felőli bejára-
ton lehet bemenni az épületbe. A beérke-
ző pácienseknek alá kell írniuk egy nyi-
latkozatot, hogy nem lázasak, nem volt 
kontaktjuk vélhetően vagy igazoltan ko-
ronavírussal fertőzött személlyel stb. Fel-
hívta a �gyelmet, hogy továbbra is csak 
sürgős szükség esetén történhet orvosi el-
látás, azaz ha életveszély elhárításáról van 
szó, vagy ha ellátás nélkül tartós mara-
dandó egészségkárosodás következne be. 
Más esetekben távkonzultáció lehetséges, 
azaz rendelési időben telefonon lehet az 
alapellátásban, szakellátásban dolgozó or-
vosokkal egyeztetni. Kitért arra, hogy ed-
dig két pozitív koronavírusteszt volt Pak-
son, a kontaktok teszteredménye viszont 
negatív lett, az egyik érintett a családjával 
már a pozitív tesztet megelőzően önkén-
tes karanténban volt. Dr. Bodnár Imre azt 
is elmondta, azért, hogy a járvány esetle-
ges fokozódása idején is legyen megfele-
lő létszámú egészségügyi személyzet, fel-
mérték, hogy jelenleg hány szakemberre 
van szükség a helyi alap- és szakellátás-
ban, a többieket ütemezetten az időará-
nyos szabadságuk kivételére kérték, ha az 
lejár, akkor az önkormányzat jóváhagyá-
sával munka alóli felmentést adhatnak a 
dolgozóknak, de mindannyian készenlét-
ben állnak, és bármikor visszarendelhe-
tők.                                              Kohl Gyöngyi

Robusztus, hibatűrő, redundáns, képes a je-
lenlegi és középtávú igények maradéktalan 
kiszolgálására – így jellemezte a Paks II. Zrt. 
új, saját informatikai szolgáltatás- és eszköz-
rendszerét Szentgyörgyi Zsolt, a kiépítést 
végző infokommunikációs osztály vezetője.

Mivel a Paks II. Zrt. előtt folyamatosan változó 
feladatok állnak, ezek információs és kommu-
nikációs technológiai kiszolgálása is folyama-
tosan bővül, változik. A társaság korábban az 
informatikai szolgáltatások jelentős részét kül-
ső szolgáltatásként vásárolta. Azonban az in-
formatikai függetlenség egy ekkora volumenű 
projektben elengedhetetlen, a saját szolgáltatá-
sok és eszközök biztosítása rengeteg előnnyel 
jár. Ennek okán két évvel ezelőtt elkezdődött a 
saját informatikai környezet kialakítása az In-
formatikai Stratégiai Terv elkészítésével. Az ez 
alapján végrehajtott átállás gyakorlatilag „zöld-
mezős” beruházásként valósult meg. 
Az IT-szolgáltatási rendszernek, akárcsak a 
közműszolgáltatásoknak, mindig elérhetőnek 
kell lennie. Egy informatikai rendszer akkor jó, 
ha keveset beszélnek róla – fogalmazott Szent-
györgyi Zsolt. A Paks II. Zrt. infokommuniká-
ciós osztályvezetője hozzátette: a saját rendszer 
és szolgáltatáshalmaz a lehető legrugalmasabb 
megoldást jelenti mind a jelen, mind pedig a 
jövőben tervezett feladatokhoz és funkciók-
hoz. A rendszer terhelhetősége, gyors átala-
kíthatósága garantálja, hogy minden felmerü-
lő igényre gyors, hatékony informatikai meg-
oldások szülessenek a mostani stabil alapokon.
A Paks II. Zrt. új, modern, egységes informa-

tikai eszköztára minden fronton gyorsítja a 
munkafolyamatokat. Létrehozása hosszú folya-
mat volt, ami akkor érett be, amikor az üzembe 
helyezés hétvégéjén a kirakó minden darabja a 
helyére került, és felépült a teljes infokommu-
nikációs rendszer. Maga az átállás egyedülál-
ló munka volt, hiszen ilyen mértékű és mére-
tű rendszerek kiépítését több részletben, funk-
cionálisan széttagolva szokás megvalósítani. 
Ennek ellenére sikerült elindítani az IT-rend-
szert, ami azóta is megfelelő teljesítménnyel és 
tartalékokkal felvértezve teszi a dolgát. – Vala-
mennyi alkalmazásunkat képesek vagyunk a 
saját eszközrendszerünk felhasználásával, teljes 
funkcionalitással home o�ce módban is hasz-
nálni. Gyakorlatilag minden kollégánk számá-
ra biztosított az otthoni munkavégzés lehetősé-
ge a szolgáltatáscsomagok elérésével – tájékoz-
tatott az osztályvezető.
A rendszer eszköz a társaság kezében, hogy 
minél jobban végezhesse el a feladatait. A mo-
duláris bővítéssel, az éves fejlesztési tervek vég-
rehajtásával pedig garantálható, hogy teljes 
életciklusában kimagasló teljesítménnyel szol-
gáljon ki minden ismert és még ismeretlen 
igényt. A fejlesztés következő komoly lépése 
az adattárház és a berendezések teljes életciklu-
sát végigkísérő eszközgazdálkodási modul be-
vezetése.
– Az ilyen nagy volumenű projektek kovácsol-
ják össze legjobban a csapatokat. Összefoglalni 
talán úgy tudnám a legegyszerűbben, hogy ez-
előtt Paks II. informatikusai voltunk, ma egy-
értelműen Paks II. informatikája vagyunk – fo-
galmazott Szentgyörgyi Zsolt.                             (X)

Fotó: Paks II. Zrt.
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