
Támogatás rászorulóknak

Az egészség-
ügyről szólva

Új rendelet lé-
pett érvénybe

Díjak is napi-
renden voltak

Enyhítést és szigorítást is tartalmaz a május 4-én 
életbe lépett új szabályozás. Már nemcsak sür-
gős szükség esetén lehet igénybe venni orvo-
si ellátást, hanem akkor is, ha távkonzultációval 
nem oldható meg a páciens problémája.

4. oldal

Május 4-től – Budapest és Pest megye kivéte-
lével – országosan megszűnt a kijárási korlá-
tozás. Az új kormányrendelet tartalmaz eny-
hítéseket, ugyanakkor előírja, hogy lehetőség 
szerint a védőtávolságot meg kell tartani egy-
mástól, és kötelező maszkot viselni az üzletek-
ben és a tömegközlekedésben.                   4. oldal

Gyermekeinkért díjat kap Erdei Judit és Péterné 
Lengyel Judit, Pongrácz Sándor-díjat dr. Fodor 
Ágnes és dr. Farkas Edina Éva, a Deák Ferenc-
díjat pedig Vasadi Andrásné veheti át idén, dön-
tött Szabó Péter polgármester.

5. oldal

Az elmúlt hetekben mindent annak ren-
deltünk alá, hogy Pakson a lehető legki-
sebb legyen a fertőzöttek száma, ennek 
érdekében közel félszáz intézkedést hoz-
tunk. Ezek végrehajtására 125 millió fo-
rintot különítettünk el. Ahogy eddig, 
úgy a jövőben is mindent megteszünk 
azért, hogy segítsük és védjük a lakossá-
got a veszélyhelyzetben – hangsúlyozta 
az eltelt hat hét munkáját értékelve Sza-
bó Péter, Paks polgármestere. 

– A veszélyhelyzet kihirdetése után azon-
nal megkezdődött a szakemberekkel a kö-
zös gondolkodás arról, hogy milyen in-
tézkedések szükségesek a megelőzés ér-
dekében, illetve milyen hatással lehet az 
emberek megélhetésére a koronavírus-jár-
vány. Már akkor felvetődött, hogy nagy va-
lószínűséggel ki kell szélesítenünk az ön-
kormányzat szociális alapú támogatása-
inak körét. Ez az elhatározás erősödött 
akkor, amikor nyilvánvalóvá vált, hogy na-
gyobb számban veszítik el az emberek a 
munkájukat. Erre válaszként dolgoztunk 
ki egy új ellátási formát, amit beépítettünk 
a helyi szociális rendeletbe – ismertette 
Szabó Péter polgármester. 

Mint elmondta, a támogatást azok igényel-
hetik, akiknek rendkívüli kiadásaik ke-
letkeztek karantén miatt, vagy rendkívü-
li egészségügyi kiadásaik, indok az alkalmi 
munka, a munkaviszony megszűnése, vala-
mint ha a kérelmezőnél tartósan fennáll a 
szociális rászorultság. – A támogatás ház-
tartásonként egy alkalommal kérhető és egy 
személy igényelheti. A kérelmeket a szociá-
lis osztály munkatársai bírálják el, a szüksé-
ges forrást a rendkívüli települési támogatás 
keretéből biztosítják. A kérelem benyújtásá-
hoz szükséges nyomtatvány elérhető a paks.
hu honlapon, de a városháza földszintjén 
személyesen is kitölthető. A támogatás ak-
kor ítélhető meg, ha az adott háztartásban 
az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg 
a nyugdíjminimum 220 százalékát, egye-
dülálló esetében pedig a nyugdíjminimum 
250 százalékát. A rendelkezés már hatályba 
lépett, a támogatásokat az elbírálást követő 
egy héten belül folyósítják a rászorulóknak. 
– A szociális rászorultság vizsgálatát a már 
meglévő rendeletünk alapján folytatjuk le. 
Az a célunk, hogy rászorultsági alapon ál-
lapítsuk meg a támogatást, ne pedig ész nél-
kül osztogassuk a pénzt – húzta alá a pol-
gármester.                        Folytatás a 2. oldalon
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Szabó Péter elmondta, hogy országos viszony-
latban is rendkívül széles a szociális háló Pak-
son. Két költségvetési ágban biztosítanak erre 
forrást. A szociális ágazatra, az Életfa Idősek 
Otthona és a Bóbita bölcsőde működtetésére 
562 millió forintot, az összeg a tavalyi évhez ké-
pest 9,6 százalékkal magasabb. A másik ágazat-
ra, a szociális gondoskodásra 518 millió forint a 
rendelkezésre álló keret a költségvetésben, ami 
3,6 százalékkal több, mint tavaly. A helyi szociá-
lis rendelet alapján igényelhető, szociális rászo-
rultságtól függő települési támogatások állnak 
a rászorulók rendelkezésére. A lakásfenntartá-
si támogatás, az ápolási díj, a rendkívüli telepü-
lési támogatás, a hátralékkezelési támogatás, a 
gyógyszertámogatás, a rendszeres nevelési se-
gély, az aktív korúak megélhetési támogatása, 
a kábeltévé díj�zetési támogatás, a szemétszál-
lítási költségtérítés, a felzárkóztatási ösztöndíj, a 
tanulók helyi közlekedésének támogatása füg-
getlenek a járványhelyzettől, most is igényelhe-
ti, akinek szüksége van rá. Emellett a Paks Kis-
térségi Szociális Központ működtetése is ebből 
a forrásból valósul meg. – Tehát több mint egy-
milliárd forintot költünk 2020-ban a szociális 
ellátórendszer működtetésére, ez naponta há-
rommillió forintot jelent szociális juttatásokra – 
hangsúlyozta Szabó Péter.
Arról is tájékoztatott, hogy míg tavaly az első 
négy hónapban 510, az idei esztendő azonos 
időszakában 289 fő kérte az önkormányzat se-
gítségét. – A kevesebb kérelem vélhetően annak 
is betudható, hogy a kijárási korlátozások miatt 
csak azok jelentkeztek támogatásért, akik való-
ban igen nehéz helyzetben vannak. Viszont el-
mondható, hogy ezen családok már minden 
lehetőséget kimerítettek, az összes támogatá-
si fajtát igénybe vették. Jellemzően az eddigi 
ügyfélkör jelentkezett segélyért. Csak néhány 
új ügyfél jelent meg a rendszerben, tíz fő alatti 
azoknak a száma, akik most veszítették el mun-
kahelyüket, és emiatt kérelmet nyújtottak be. Il-
letve nyolc-tíz fő volt, akik most kerültek nehéz 

helyzetbe, és érdeklődtek a szociális támogatá-
sainkról, de kérelmet még nem nyújtottak be – 
összegzett Szabó Péter. 
Hozzátette: Feltételezzük, hogy azok, akik a 
pandémiás helyzet miatt veszítették el állásukat, 
május végén, június elején, az álláskeresési ellá-
tás kimerítését követően jelennek majd meg a 
rendszerünkben, számukra már segítség lesz a 
75 ezer forintos krízistámogatás. 
– A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik, hogy 
mivel jelentősen kevesebben igényeltek idén 
eddig segélyt, és mivel a tavalyival megegyező-
en 70 millió forintot biztosítottunk a költség-
vetésben települési támogatásokra, nem lesz 
szükség a keretösszeg emelésére. Ha valami-
ért mégis, az ágazatok közötti átcsoportosítás-
sal megoldható – hangsúlyozta a városvezető. 
Szabó Péter arról is beszélt, hogy az elmúlt hat 
hétben mintegy ötven veszélyhelyzeti intézke-
dést hozott. – Gondoskodunk a szociálisan rá-
szorulók étkeztetéséről, az ellátottak száma a 
járvány előtt száz fő volt, azóta kétszázan veszik 
ezt igénybe. Magas színvonalon működik a házi 
segítségnyújtás, kérésünkre több mint félszáz 
önkéntes segíti a munkát. Saját cégeinken ke-
resztül segítjük a helyi vállalkozásokat, illetve a 
lakosságnak biztosított húszezer darab maszkot 
helyi vállalkozásoktól vásároltuk. Biztosítjuk a 
szociális és az egészségügyi területen dolgozók 
utaztatását a Paksi Közlekedési K�. és a Volán-
busz közreműködésével, valamint a dolgozók 
napi egyszeri ingyenes étkezést kapnak. Felvet-
tük a kapcsolatot a szálláshely-szolgálatókkal, és 
megállapodtunk velük, hogy ha szükség lenne 
„karanténlakásokra”, tőlük vesszük igénybe – 
sorolta a polgármester az intézkedéseket. 
Beszámolt arról, hogy 1,2 millió forint támo-
gatást nyújtott a rászorulókkal foglalkozó Ön-
zetlenül Segítők Paks Nonpro�t Alapítvány-
nak, valamint 800 ezer forintot polgármeste-
ri keretéből a Paks és Környéke Mentéséért 
Közalapítványnak, amely a paksi mentőállo-
más felszereltségének fejlesztését segítő szerve-

zet. – Elengedtük az önkormányzati tulajdon-
ban lévő ingatlanok bérleti díját és a húszmil-
lió forint alatti adóalappal rendelkező orvosok 
iparűzési adóját. Fertőtleníttettük az intézmé-
nyeinket, szájmaszkokat osztottunk ki a lakos-
ságnak, FFP3-as maszkokat az egészségügyben 
és a szociális ágazatban dolgozóknak, fertőtle-
nítő berendezés került az Életfa Idősek Ottho-
nába, a munkavállalók védelméért ötven darab, 
fertőtlenítőszert tartalmazó berendezést osztot-
tunk ki az intézményeinkben, a 60 év felettieket 
mentesítettük a munkavégzés alól. Otthonról 
dolgoznak az óvónők és a kisgyermeknevelők, 
akik ellentétben más településekkel megkapják 
a teljes járandóságukat, és nem kell közmunkát 
végezniük. Azt gondolom, hogy mindent meg-
tettünk azért, hogy segítsük a Pakson élőket a 
veszélyhelyzetben, és a jövőben is így teszünk – 
mondta Szabó Péter. 
– A helyi adók, adómentességek tekintetében 
kimerítettük az összes lehetőséget, amit az erre 
vonatkozó jogszabályok biztosítottak. A Pak-
si Deák Ferenc Egyesület képviselői csoportjá-
tól olyan javaslat érkezett, hogy engedjük el bi-
zonyos vállalkozásoknak az iparűzési adójuk 
húsz százalékát. Örültünk volna, ha az ellenzéki 
képviselők az ezt megalapozó jogszabályt is el-
olvassák, hogy mire van lehetősége egy önkor-
mányzatnak. Sajnos ők ezt nem tették meg. Ha 
lett volna több jogszabályi lehetőség, éltünk vol-
na vele, de gyakorlatilag elértünk a falig. Ami-
lyen döntést az adók tekintetében meg lehetett 
hozni, azt meghoztuk, és minden segítségnyúj-
tást megadtunk a paksiaknak, amit egy önkor-
mányzat ma Magyarországon megadhat – fo-
galmazott a polgármester, hozzátéve: Örömmel 
vettem, csak kicsit megkésettnek tartom, hogy 
a veszélyhelyzet hetedik hetében az ellenzéknek 
eszébe jutott, hogy tenni kellene valamit, és el-
juttattak számunkra egy rövid javaslatot. Ennél 
sokkal összetettebb a védekezés. Ötleteik arról 
szóltak, hogy a rászorultság mérlegelése nélkül, 
és a jogszabályi lehetőségek �gyelembevétele 
nélkül mindenkinek gondolkodás nélkül osz-
togassunk pénzt. Megkeresésük után kértem, 
hogy juttassanak el valamilyen koncepciót is 
számunkra a javaslataik megvalósításához, dol-
gozzanak ki egy rendszert, ahogy mi minden 
támogatást végiggondolva megtettük. Ezt a mai 
napig nem kaptam meg. Védekezni, segítséget 
nyújtani csak tervszerűen lehet, nem ad hoc 
módon ötletelve. Azt gondolom, hogy egy fele-
lős városvezetés nem dönthet úgy, hogy oszto-
gatja a közösség pénzét, kizárólag rászorultsági 
alapon történhet a támogatások ki�zetése – fo-
galmazott a polgármester.
– Az elmúlt hetekben mindent annak rendel-
tünk alá, hogy Pakson a lehető legkisebb legyen 
a fertőzöttek száma, ennek érdekében hoztuk a 
közel félszáz intézkedést, ha az elkülönített 125 
millió forintnál többre lesz szükség, biztosít-
juk a kellő összeget, hiszen a lakosság egészsé-
ge, biztonsága kiemelten fontos – húzta alá Sza-
bó Péter.                                               Dallos Szilvia

Fotó: Molnár Gyula/archív
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Új szabályok az alap- és szakellátásban 

A védekezés új szakasza kezdődött

Az új járványvédelmi szakaszhoz kapcsoló-
dó egészségügyi változásokról tartott sajtótájé-
koztatót Szabó Péter, Paks polgármestere és dr. 
Bodnár Imre, a Paksi Gyógyászati Központ fő-
igazgatója május 4-én. Szabó Péter polgármes-
ter bejelentette, hogy az Életfa Idősek Ottho-
nában a megyei kormányhivatal népegész-
ségügyi főosztálya által végzett újabb vizsgálat 
során ismét azt állapították meg, hogy a higi-
éniás viszonyok kimagaslóak az otthonban, a 
szakemberek a jelenlegi járványügyi helyzet-
nek megfelelően, magas színvonalon dolgoz-
nak. Szabó Péter köszönetet mondott az intéz-
mény dolgozóinak és orvosának, dr. Farkas Edi-
nának. – Részben enyhítést, részben szigorítást 
tartalmaz a május 4-én életbe lépett új szabályo-
zás – mondta dr. Bodnár Imre. Mostantól nem-
csak sürgős szükség esetén lehet igénybe venni 
az orvosi ellátást, hanem akkor is, amikor táv-
konzultációval nem oldható meg a beteg prob-
lémája. Az orvos – a szigorított egészségügyi és 
járványügyi szabályok mentén – berendelheti a 
beteget az alap- és szakellátásban is. Az alapel-
látásban továbbra is telefonon kell keresni a há-

ziorvost, aki tanácsokat ad, gyógyszert ír fel, 
ha kell, megismétli a távkonzultációt, és ha ez 
nem elég, időpontra berendeli a beteget. Fon-
tos, hogy egy órán belül négy páciensnél több 
ne legyen a rendelőben. Ezekben az esetekben 
is tartani kell a másfél méter védőtávolságot, 
biztosítani a kézfertőtlenítés lehetőségét, és a 
páciensek testhőmérsékletének mérését. Jár-
ványügyi kérdőívet csak koronavírus-fertő-
zés gyanúja esetén töltetnek ki a háziorvo-
sok. A szakellátásban is berendelheti az orvos 
a beteget, amennyiben a telefonos konzultáció 
alapján ezt indokoltnak tartja. A diagnosztikai 
vizsgálatok rendje ettől eltér. A laborba eddig is 
viszonylag egyszerűen be lehetett jutni, tovább-
ra is egyszerre öt beteg tartózkodhat a váróban. 
Röntgenvizsgálatra csak időpontra érkezhetnek 
a páciensek, óránként négyen. Dr. Bodnár Imre 
arról is tájékoztatott, hogy mind az alap-, mind 
a szakellátásban az a cél, hogy minimalizálják a 
közvetlen találkozások számát. A rendelőinté-
zet épületébe az eddigieknél is szigorúbb felté-
telekkel – testhőmérséklet-mérés, kézfertőtlení-
tés, járványügyi kérdőív kitöltése – lehet belép-

ni. A főigazgató hangsúlyozta, hogy kötelező a 
szájmaszk viselése, akinek nincs, annak az ön-
kormányzat jóvoltából tudnak adni. Újra indul-
nak az ultrahangvizsgálatok, ahova csak orvos 
kérhet időpontot a páciensének. Egyszeri nega-
tív koronavírusteszt szükséges ultrahangvizs-
gálat esetén, bizonyos vizsgálatok, beavatko-
zások igénybevételéhez a fül-orr-gégészeten, a 
gasztroenterológián és a fogászaton, valamint 
az egynapos sebészeten, utóbbit várhatóan má-
jus végén indítják újra. A főigazgató elmond-
ta, hogy az ellátásokhoz szükséges PCR-tesztet 
a háziorvos kezdeményezi, úgy, mint koronaví-
rus-fertőzés gyanúja esetén. A kérőlapot elküldi 
az illetékes hatóságoknak, ezt követően érkezik 
a teszt levételére specializálódott mentőautó a 
beteg otthonához. Szinte minden szakrendelés 
elindul limitált betegszámmal, a szabályok ma-
ximális betartásával. A kardiológián már most 
elkezdik a betegek berendelését, a szemészeti 
szakrendelés viszont még egy hétig nem mű-
ködik – mondta dr. Bodnár Imre, hozzátéve, 
hogy az eddigi korlátozásokat a betegek fe-
gyelmezetten viselték.                       Sólya Emma

A Magyar Közlönyben megje-
lent kormányrendelet értelmé-
ben május 4-ével – Budapest és 
Pest megye kivételével – orszá-
gosan megszűnt a kijárási kor-
látozás. A részletekről Szabó Pé-
ter polgármester és Szántó Zol-
tán alpolgármester május 1-jén 
tájékoztattak. 

Szabó Péter azt mondta, hogy a 
május 4-től életbe lépő kormány-
rendelet értelmében a szociális 
érintkezést – a közös háztartás-
ban élők kivételével – továbbra is 
minimalizálni kell, és lehetőség 
szerint betartani egymástól a leg-
alább másfél méter védőtávolsá-
got. Kötelező a szájat és orrot va-
lamivel eltakarni (pl. maszk, sál, 
kendő) az üzletekben és a tömeg-
közlekedési eszközökön. Kiemel-
te, ennek feltételét az önkormány-
zat megteremtette azzal, hogy 
minden paksi lakosnak biztosított 
szájmaszkot.
A védőtávolság megtartása mellett 
a közterületek, parkok látogatha-
tók. Pakson a játszótereket tovább-
ra is zárva tartják. Valamennyi üz-
let nyitva tarthat, ugyanakkor az 
idősek védelmében továbbra is 

jelenti, hogy nagyobb súlya lesz az 
egyéni védekezésnek, a védőtávol-
ság betartásának, a maszk viselé-
sének, a nagyobb csoportosulások 
kerülésének.
Szántó Zoltán alpolgármester ar-
ról tájékoztatott, hogy kormány-
rendelet értelmében május 4-től a 
sportrendezvények nézők nélkül 
megtarthatók, a sportegyesületek 
által szervezett, az amatőr-, a sza-
badidős és a tömegsportedzése-
ken a részvétel megengedett. Eh-
hez kapcsolódóan a jövő héten 
ütemezetten megnyitják Pakson a 
�tneszparkokat. Továbbra sem le-
het rendezvényeket tartani, kivétel 
a vallási szertartás, a temetés és a 
polgári házasságkötés, de a védőtá-
volság betartására oda kell �gyelni, 
ami a szervezők felelőssége. Arra is 
felhívta a �gyelmet, hogy a gyer-
mekfelügyelet a paksi bölcsődében 
és az óvodákban megoldott a szék-
helyintézményekben, de szükség 
esetén megnyithatnak tagintéz-
ményeket is. Igényüket a szülők az 
adott napot megelőző napon délig 
jelezhetik az adott intézményben, 
és nyilatkozniuk kell arról, hogy 
gyermekük nem szenved fertőző 
betegségben.                              Kohl Gy.

marad a szabály, miszerint a 65 
éven felüliek az üzletekbe, drogé-
riákba, gyógyszertárakba csak 9 és 
12 óra között mehetnek, ebben az 
idősávban csak ők tartózkodhat-
nak ott. A rendelet szerint a pia-
cok nyitvatartásának és a 65 év fe-
lettiek általi látogatásának rendjé-
ről a polgármesterek dönthetnek, 
Szabó Péter a jelenleg érvényben 
lévő helyi korlátozáson egyelőre 
nem kíván módosítani. A vendég-
látóhelyek tekintetében enyhítés, 
hogy megnyithatják kerthelyiségü-
ket, teraszukat, a megrendelt étel, 
ital ott elfogyasztható, egyebek-

ben a korábbi szabályozás köve-
tendő. A védőtávolság (asztaltársa-
ságonként értendő) megtartásához 
szükséges feltételek biztosításáról 
az üzemeltetőknek kell gondos-
kodniuk, a rendelet hatálybalépé-
sétől 2020. szeptember 1-ig nem 
kell a közterület-használati dí-
jat meg�zetniük. Megnyithatnak 
a strandok, a szabadtéri fürdők, a 
szabadtéri múzeumok és az állat-
kertek, a paksi strand megnyitásá-
nak időpontjáról később dönt a vá-
rosvezetés – összegzett Szabó Pé-
ter, kiemelve, hogy az enyhítések 
időszaka kezdődik, ami egyben azt 

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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Visszatekintő: Intéz-
kedések május 3-ig

Testületi hatáskör-
ben hozott döntések

1. Reprezentatív minta alapján 
országos szűrővizsgálatot végez a 
négy hazai orvosképző május 1. és 
14. között, amelynek egyik hely-
színe a Paksi Gyógyászati Köz-
pont, tájékoztatott dr. Bodnár 
Imre főigazgató. A részvétel ön-
kéntes, de rendkívül fontos, hogy 
a megkeresettek vállalják, ugyan-
is az eredmények alapján orszá-
gos klinikai epidemiológiai ta-
nulmány készül arról, mennyi a 
vírusfertőzöttek valós száma Ma-
gyarországon, hányan betegedtek 
meg eddig, és szerezhettek immu-
nitást a vírussal szemben, illetve 
hányan lehetnek a szinte tünet-
mentes vírushordozók. Az orszá-
gos tesztelés eredményét várható-
an május végén hozzák nyilvános-
ságra. 

2. Paks polgármestere arról szá-
molt be az április 29-i sajtótájé-
koztatón, hogy ötven, vírusölő 
hatású fertőtlenítő szappannal fel-
töltött adagolóberendezést szerel-
nek fel az önkormányzati intéz-
ményekben és az iskolákban. 

3. A koronavírus elleni védeke-
zés új szakaszába léptünk május 
elején. Május 4-től új kormány-
rendelet lépett hatályba: Budapest 
és Pest megye kivételével országo-
san megszűnt a kijárási korláto-
zás. Az üzletek időkorlátozás nél-
kül kinyithatnak, az éttermek, ká-

vézók megnyithatják teraszaikat 
és kerthelyiségeiket, a szabadtéri 
strandok, múzeumok látogatha-
tók. A másfél méter védőtávolság 
betartása, valamint az orr és száj 
eltakarása azonban az üzletekben 
és a tömegközlekedési eszközö-
kön kötelező. Az üzleteket illetően 
az idősek védett időzónájára vo-
natkozó intézkedést fenntartják. 
Részletek a 4. oldalon.

4. Kormányrendelet értel-
mében a bölcsődés és az óvo-
dás korú gyermekek napközbe-
ni felügyeletét maximum 5 fős 
csoportokban meg kell szervez-
nie az önkormányzatnak. Ennek 
megfelelően 2020. május 4-től a 
Paksi Bóbita Bölcsőde (Paks, If-
júság útja 4.) felügyeletet bizto-
sít a bölcsődéseknek, valamint 
az óvodásoknak a Paksi Bene-
dek Elek Óvoda székhelyintéz-
ménye (Paks, I�úság útja 1/b.) és 
a Paksi Napsugár Óvoda szék-
helyintézménye (Paks, Vörös-
marty utca 9–11.). Egyelőre ele-
gendő ez a kapacitás, de szükség 
esetén megnyithatnak óvodai 
tagintézményeket. Igényüket a 
szülők az adott napot megelőző 
napon délig jelezhetik az adott 
intézményben, és nyilatkozniuk 
kell arról, hogy gyermekük nem 
szenved fertőző betegségben.                                             

-kgy-

Ingatlanokat jelölt ki értékesítés-
re, amelyekre a PIP Közép-Duna 
Menti Térségfejlesztési Nonpro�t 
K�. (PIP K�.) jelzett vételi szán-
dékot, mondta Szabó Péter pol-
gármester sajtótájékoztatón má-
jus 6-án, ahol az önkormányzat 
képviselő-testületének feladat- és 
hatáskörében eljárva meghozott 
döntésekről adott összefoglalást. 
Az egyik egy kivett ipari terület 
megjelölésű ingatlan, amely ipari 
területen van, erre a cég ajánlata 
220 millió forint. A másik a Deák 
Ferenc utcai rendelőintézet épüle-
te. Szabó Péter elmondta, két év-
vel ezelőtt döntöttek arról, hogy 
a Paksi Gyógyászati Központ 
más telephelyein lévő épületekkel 
együtt ezt is elkezdik ütemezet-
ten felújítani. – Tekintettel az épü-
let állapotára, és arra, hogy rende-
lőintézetként funkcionál, éppen 
ideje volt megkezdeni a rekonst-
rukciót. Akkor még nem tudhat-
tuk, hogy később vételi ajánlat ér-
kezik az épületre, de a felújítás így 
sem volt felesleges, hiszen növel-
te az ingatlan értékét. Ez egyéb-
ként megmutatkozik a K�. aján-
latában, ami az előzetes értékbecs-
lés szerinti összegnél magasabb, 
365 millió forint – húzta alá a pol-
gármester, hozzátéve, hogy az el-
adás feltétele az önkormányzat ré-
széről, hogy a jelenlegi funkció a 
Paksi Gyógyászati Központ har-
madik ütemű fejlesztésének meg-
valósulásáig megmaradhat bérle-
ti díj �zetése nélkül. Az ipari park 
környezetében lévő két belterüle-
ti közút megvásárlására is bejelen-
tett vételi szándékot a PIP K�. Az 
adásvételek nyílt licit eljárás lefoly-
tatása után realizálódhatnak. 
Szabó Péter arról is beszámolt, 
hogy új kiemelt fejlesztési terüle-
tek kijelöléséről is döntött, a PIP 
K�. kérte ezek vizsgálatát ipari 
és lakhatási funkciók elhelyezé-
se céljából. Az érintett területek 
a Duna-part OMV kút és a Mol-
nár árok közötti szakasza (a ter-
vezett funkció: szolgáltatás, re-
kreáció, szabadidőpark, oktatási 
és vizsgaközpont), a Dunamen-
ti Zrt. major telephelye (az észa-
ki lakhatási projekt megvalósítá-

sához), a KKV iparterület (a ter-
vezett funkció ipari, logisztikai, 
földdepó, infrastrukturális létesít-
mények), valamint egy, a déli ipar-
területen lévő ingatlan (a tervezett 
funkció: kereskedelmi, szolgálta-
tó tevékenység). A kérelmezőnek 
telepítési tanulmánytervet kell ké-
szíttetnie a tervezési program iga-
zolására. 
Arról is döntött Szabó Péter, hogy 
idén Gyermekeinkért díjat vehet 
át Erdei Judit és Péterné Lengyel 
Judit, mindketten a Paksi II. Rá-
kóczi Ferenc Általános Iskola pe-
dagógusai, a Pongrácz Sándor-
díjat a rendelettől eltérően idén 
ketten vehetik majd át, dr. Fodor 
Ágnes és dr. Farkas Edina Éva, a 
Deák Ferenc-díjat pedig Vasa-
di Andrásné. A pandémiás hely-
zet miatt az elismeréseket a tervek 
szerint ősszel, a Város napja ren-
dezvényen adják majd át. 
Arról is beszámolt a polgármester, 
hogy határozott a 2020. évi közbe-
szerzési terv módosításáról is. Ezt 
egyrészt az indokolta, hogy a PIP 
K�. támogatásával megvalósulhat 
a Liget utca felújítása, másrészt az, 
hogy az ingatlaneladásokból szár-
mazó forrásból megvalósulhat a 
Búzavirág utca rekonstrukciója, 
mindkettőt még idén szeretnék 
megkezdeni. 
Arról is döntött a polgármes-
ter, hogy a részönkormányzati 
tartalék terhére térkő burkolat-
tal látják el a csámpai közösségi 
ház udvarát, valamint Cseresz-
nyésben kihelyeznek három hir-
detőtáblát és egy szívalakú ku-
pakgyűjtőt, illetve jóváhagyta 
Kudorné Szanyi Katalin önkor-
mányzati képviselő (PDF) ja-
vaslatát: az ötös választókörzet 
2020. évi választókerületi cél-
tartalék terhére a Fenyves utca 
4. szám elé egy felújított pad ki-
helyezését. További részletekről 
a TelePaks televízió közéleti ma-
gazinjából tájékozódhatnak, ami 
elérhető a telepaks.net oldalon és 
a TV YouTube-csatornáján. Az 
összes előterjesztés anyaga meg-
található a paks.hu honlapon az 
önkormányzat/testületi anyagok 
fül alatt.                                      -kgy-
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A térség értékeire hívja fel a �-
gyelmet legújabb Facebook-
rovatában a Paks II. Zrt. Né-
hány hete indult útjára Térsé-
günk – értékünk címmel az új 
sorozat, amelynek segítségével 
negyvenhét településre juthat-
nak el a virtuális barangolásra 
vállalkozók.

A paksi atomerőmű évtizedek 
óta él szimbiózisban a létesít-
ményt övező térséggel. A környe-
ző településeken érthető módon 
a Paks II. projekt iránt is élénk 
az érdeklődés. A beruházás kör-
nyezetében fekvő falvak, városok 
képviseletére, a párbeszéd és az 
információcsere elősegítése érde-
kében jött létre a Paksi Társadal-
mi Tanács, amelyet ma negyven-
hét település alkot. A Paks II. Zrt. 
kiemelt �gyelmet szentel a beru-
házást befogadó térségnek, így az 
ott lakók közvetlen tájékoztatásá-
nak is. A térségben élők a beru-
házás minden jelentős momen-
tumánál első kézből kaptak, kap-

törő üzenetekkel tudatosítsa a 
lehető legtöbbekben azt a tényt, 
hogy az atomerőművek műkö-
désük során nem bocsátanak ki 
szén-dioxidot, ezért fontos sze-
repet játszanak a klímavédelem-
ben. A közelmúltban indított, 
Térségünk – értékünk elnevezé-
sű rovat szintén fontos üzene-
tet közvetít, mégpedig azt, hogy 
Paks térsége – Dunán innen, Du-
nán túl – rengeteg kincset rejt. Az 
új rovat nem vállalkozik ezek té-
teles felsorolására, csupán felvil-
lant közülük egyet-egyet, sor-
ra „járva” a településeket. A so-
rozat célja, hogy tovább erősítse 
a kapcsolatot a projekttársaság és 
a települések között. Remélhető, 
hogy sokan felfedezik majd a te-
lepülésüket bemutató fotót, rövid 
leírást, és segítik egy-egy meg-
osztással azt, hogy ezt mások is 
megtegyék. És ha már a Paks II. 
Zrt. Facebook-oldalán járnak, 
értesülnek a projekthez kapcso-
lódó egyéb hírekről is.            

 (Forrás: paks2.hu)

nak információt hol a helyi sajtón 
keresztül, hol lakossági fórumok 
útján vagy egyéb kommunikáci-
ós eszközök – hírlevél, roll-upok 
– segítségével. Az atomenergia, 
az atomerőmű és a Paks II. pro-
jekt szerepét, jelentőségét bemu-
tató mobil kiállítás, azaz az inter-
aktív kamion is végigjárta már a 
környék településeit, de ugyan-
itt debütált az információs sátor 
is. A hagyományos eszközök mel-

lett az újabb kommunikációs fe-
lületeket is igénybe veszi a két új 
atomerőművi blokk építését koor-
dináló projekttársaság. Ilyen a cég 
közösségi oldala is, ahol az ak-
tuális információk mellett rend-
re jelentkezik tematikus rova-
tokkal is. Nemrégiben zárult a 
klímavédelemhez kapcsolódó 
sorozat, amely a sokatmondó 
TámogAtom cím alatt arra vál-
lalkozott, hogy rövid, lényegre 

Virtuális barangolásra hív a Paks II. Zrt.

Fotó: Paks II. Zrt.
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