
A fejlesztési tervekről tájékozta-
tott Süli János és Szabó Péter
Eladja a Deák Ferenc utcai ren-
delő épületét Paks Város Ön-
kormányzata. Az épületre a 
PIP Közép-Duna Menti Térség-
fejlesztési Nonpro�t K�. (PIP 
K�.) tett vételi ajánlatot. Az 
épületbe a tervek szerint a Paks 
II. beruházásért felelős minisz-
teri apparátus kerül. Ha létre-
jön az adásvétel, addig nem kell 
kiköltözniük a rendeléseknek, 
amíg meg nem valósul a Paksi 
Gyógyászati Központ kialakítá-
sának harmadik üteme. Mind-
erről Süli János miniszter és 
Szabó Péter, Paks polgármeste-
re beszélt a TelePaks Közélet kö-
zelről című műsorában.

Az orosz–magyar szerződés arról 
szól, hogy meg kell építeni Pak-
son két 1200 megawattos, VVER 
típusú (a jelenlegihez hasonló-
an nyomottvizes) blokkot. Ehhez 
számos térségfejlesztési feladatot 
is el kell végezni. Ezt a magyar fél 

biztosítja, az orosz fél pedig bérle-
ti díj fejében használja majd pél-
dául a lakásokat. Minderről Süli 
János, a Paks II. beruházásért fe-
lelős miniszter beszélt a TelePaks 
műsorában. Elmondta, hogy az 
ingatlanok kiválasztásánál fon-
tos szempont a fenntarthatóság, 
ezért a régi épületek méltó felújí-
tás utáni hasznosítása is. Irodahá-
zakat például zöldmezős beruhá-
zásként is építhetnének a beruhá-
zás közvetlen szomszédságában, 
de a döntésnél számba veszik a 
városban kínálkozó lehetősége-
ket is. Így funkciót, megfelelő 
külsőt kaphat akár egy műemlék-
védelem alatt álló épület is, a tel-
jes körű felújítás terhét pedig le-
veszik az önkormányzat válláról. 
Ilyen együttműködésre – mint 
rámutatott – már volt példa az 
Erzsébet Nagyszálloda esetében, 
az épület – miután az MVM Pak-
si Atomerőmű ZRt. tulajdoná-
ba került – a város ékessége lett. 

Hasonló elvek mentén szeretné-
nek eljárni például a Deák Ferenc 
utcai rendelőnél, ahova a Paks II. 
beruházásért felelős miniszteri 
apparátus költözhetne. Ez a kor-
mányzatnak azon szándékával is 
találkozik, hogy legyenek vidé-
ken is minisztériumok.
Szabó Péter polgármester ennek 
kapcsán elmondta, hogy Paks 
Város Önkormányzatának nincs 
annyi forrása, hogy a törvényi 
előírásoknak megfelelően fel-
újítsa a műemlék épületet, ami 
egyébként nem egészségügyi in-
tézménynek épült. Régóta ese-
dékes lenne a méltatlan állapot-
ban lévő épület átfogó renová-
lása, történtek is beavatkozások, 
például a homlokzat festése. Ezt 
követően érkezett vételi ajánlat 
a Paks II. projekttel összhang-
ban zajló térségfejlesztési felada-
tokat koordináló PIP Nonpro�t 
K�.-től. 

Folytatás a 2. oldalon

Így áll két 
beruházás

Az újabb eny-
hítésekről

Brüsszeli jó-
váhagyás

A járványügyi helyzet nem volt 
hatással a folyamatban lévő be-
ruházásokra. A város két vezető-
testülete ezek közül a Kurcsatov 
utcai tömbbelső-felújításról és a 
központi park rekonstrukciójá-
ról a helyszíneken tájékozódott 
a közelmúltban.                 4. oldal

Az újabb enyhítések érintik töb-
bek között a vendéglátó- és szál-
láshelyeket, a játszótereket és a 
családi rendezvényeket. A védő-
távolságra és a maszk viselésére 
vonatkozó szabályok továbbra is 
érvényesek.                              6. oldal

Annak a kormányrendeletnek a 
módosítását hagyta jóvá az Eu-
rópai Bizottság, amely a Paks 
II. projekttel kapcsolatos terü-
let-előkészítési munkákat sza-
bályozza. 

7. oldal

A veszélyhelyzet kihirdetése óta kilenc héten át hetente megjelenő, 
minden háztartásba eljuttatott különszámokban tájékoztattuk ol-
vasóinkat a koronavírus-járvány miatti intézkedésekről. A kijárá-
si korlátozást megszüntették, lassan visszatér az élet a megszokott 
kerékvágásba, ezért júniustól visszatérünk a kéthetenkénti, színes 
megjelenésre, és ismét a megszokott helyeken lesz elérhető a lap. 
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(Folytatás az 1. oldalról.) Az el-
adás – ahogy minden esetben – 
független értékbecslői állásfogla-
lást követően történhet meg. Erre 
az önkormányzatot és a céget is 
törvény kötelezi, hangsúlyoz-
ták a Közélet közelről című ma-
gazin vendégei. Kiemelték, hogy 
amennyiben sor kerül az adásvé-
telre, a rendelések helyükön ma-
radnak mindaddig, amíg meg-
épül a Paksi Gyógyászati Köz-
pont harmadik, modern épülete. 
Süli János hozzátette, a minisz-
térium elhelyezése érdekében 
megvásárolták a Poligon üzlet-
házat is, de felmerült a Pongrácz-
ház és a volt tüdőgondozó épüle-
tének megvétele is, amelyek szin-
tén alapos felújításra szorulnak. 
Az önkormányzati épületek, el-
sősorban a Deák utcai rendelő 
eladása kapcsán felmerült kriti-
kákra reagálva azt mondta, a fel-
újítás komoly anyagi teher, az 
eredmény azonban a város javát 
szolgálja, hiszen az épületek a vá-
rost ékesítik, és a projekt után is 
hasznosíthatók lesznek.
Szabó Péter emlékeztetett rá, hogy 
még 2015-ben készült egy ötszáz 
oldalas tanulmányterv arról, mi-
lyen beruházások megvalósításá-
ra van szükség a Paks II. projekt 
kapcsán. Ezt a tervet rendszeresen 
aktualizálva, napi szinten tárgyal-
nak a szükséges feladatokról. Az 
önkormányzat az itt élők érdeke-
it szem előtt tartva igyekszik segí-
teni a beruházást, például a helyi 
építési szabályzat szükséges mó-
dosításával.
Süli János hozzáfűzte, teljes ösz-
szefüggésében vizsgálják a fej-
lesztéseket, és mindenhol szám-
ba veszik a projekt utáni haszno-
sítás lehetőségeit is. A rendőrség 
például máshova, az új városköz-
pontban épülő integrált irányítási 
központba kerül, a mostani épü-
letében pedig szolgálati lakásokat 
alakítanak ki.
Az új városközpont a volt konzerv-
gyár területén épül fel. A város pol-
gármesterének szavai szerint a tu-
lajdonviszonyok rendezése, a te-
rület előkészítése három ütemben 
történik. Kettő már lezajlott, a te-
rületek közel fele önkormányza-
ti tulajdonba került, a kisajátítás 
folytatódik. Ezt egyébként abból a 
forrásból fedezik, amelyet a kor-
mány bocsátott az önkormányzat 
rendelkezésére. A tízmilliárd fo-

rintot meghaladó összeg emellett 
még közművek építésére szolgál 
– hangzott el a műsorban. E téren 
Paks együttműködik Dunaszent-
györggyel, Fadd-dal, Gerjennel. 
Létrehoztak egy társulást, amely 
lebonyolítja majd ezeket a beruhá-
zásokat. A városi ivóvíz- és szenny-
vízhálózat fejlesztésének terveire 
napokon belül megjelenik a közbe-
szerzési kiírás – mondta Süli János. 
A miniszter hozzátette: fontos 
feladatok várnak rájuk a Duna-
part OMV és Molnár-árok kö-
zötti szakaszán is. A területet fel-
töltik az erőműépítés során ki-
termelt földdel. A tervek szerint 
itt épülhet meg az új erőművi lá-
togató-, szimulátor- és oktató-
központ. A miniszter úgy véli, 
egy ilyen létesítmény megjelené-
se ösztönzőleg hat a magánbefek-
tetőkre, ők is megjelennek majd a 
területen, így a helyszínen pezsgő 
életre számít. Mint Szabó Péter el-
mondta a terület hasznosítására 
2017-ben hirdetett tervpályázat 
keretében több pályázatot meg-
vettek, hogy az ötleteket haszno-
síthassák. Kiemelte, hogy a pak-
siak megelégedésére szolgáló, 
közösségi együttlétre alkalmas 
városközpontot terveznek kiala-
kítani főtérrel, rengeteg zöldte-
rülettel. Beszélt arról, hogy a Du-
na-korzó fejlesztése is napiren-
den van. Ehhez kész tervek és 
egy nyertes pályázat rendelkezés-
re áll.
A beszélgetés során az is elhang-
zott, hogy várhatóan az eredeti-
leg tervezettnél valamivel több 
lakás épül a Pollack Mihály utca, 
Domb utca környékén, ezért 
a beépítendő terület növelésé-
re lesz szükség. Süli János a lak-
hatással kapcsolatban beszámolt 
arról, hogy a Liget lakóparkot 

kormányzati felhatalmazás bir-
tokában megvásárolták, hogy 
a projekt miatt Paksra költö-
ző orosz mérnököknek tudjanak 
lakhelyet biztosítani.
Szabó Péter kitért arra is, hogy a 
PIP K�. jelezte érdeklődését más 
önkormányzati épületek és terü-
letek iránt is. Az értékesítésből 
komoly bevétele van a városnak, 
amit a paksiak érdekében hasz-
nálnak fel, és olyan beruházáso-
kat valósítanak meg, amelyeket a 
költségvetési keret nem tenne le-
hetővé. Hangsúlyozta, napi szin-
tű, kiváló a kapcsolat a miniszté-
riummal, a PIP K�.-vel és a Paks 
II. Zrt.-vel. – A városvezetésnek 
az a célja, hogy a kialakult gyü-
mölcsöző kapcsolatot a paksiak 
érdekében használjuk fel, hogy a 
bevételből �nanszírozott fejlesz-
tések nyomán komfortérzetük ja-
vuljon. Elemi érdekünk és köte-
lességünk, hogy a beruházáshoz 
fűződő elképzelések megvalósí-
tását segítsük. Nagyon sok tele-
pülés örülne, ha ilyen igényekkel 
fordulnának hozzájuk – részle-
tezte.
Arra a felvetésre válaszolva, hogy 
a paksi vállalkozásoknak milyen 
lehetőségeik lesznek a beruhá-

zás során, Süli János azt mond-
ta, hogy az orosz és a magyar fél-
nek egyaránt az a célja, hogy a 
magyar beszállítói részvétel mi-
nél magasabb legyen. A felvo-
nulási területen a kivitelező ma-
gyar, és remélik, hogy az ott épü-
lő további, közel nyolcvan épület 
esetében is az lesz. A tapasztala-
tok és kialakult munkakapcsola-
tok eredményeként a vállalkozók 
akár a konkrét erőműépítésben 
is szerephez juthatnak. A beru-
házásba történő bekapcsolódás-
hoz ugyanakkor a vállalkozások 
részéről összefogásra, konzorci-
umok létrehozására van szükség, 
így növelhető a részvétel esélye. 
Kifejtette, hogy a térségfejleszté-
si, önkormányzati beruházások-
ra is érdemes pályázniuk a helyi 
vállalkozásoknak, de az összefo-
gás ez esetben is elengedhetetlen, 
illetve a megfelelő, versenyképes 
ár is kulcsfontosságú.
Süli János arról is beszélt, hogy 
rövidesen két irodát is nyit-
nak, az egyiket a Pákolitz Ist-
ván könyvtár mellett, ez általá-
nos tájékoztatásra szolgál majd, 
a másikat pedig a Mecsekérc 
irodaházában, ott kifejezetten a 
vállalkozók, dolgozók tájékoz-
tatását végzik. – A Paks II. pro-
jekt nyolcvan évre meghatároz-
za Paks jövőjét, ezért arra tö-
rekszünk, hogy partnerségben 
valósítsuk meg a fejlesztéseket. 
Ezért tűztük az együttműködést 
a zászlónkra, amikor még a vá-
ros polgármestere voltam. Tud-
juk, hogy érnek bennünket kri-
tikák, és sok vitára számítunk.  
A vitákra nyitottak vagyunk, hi-
szen ezek révén lehet tisztázni a 
felmerülő problémákat, megta-
lálni a lehető legjobb megoldá-
sokat – hangsúlyozta Süli János.

Dallos Szilvia
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Beruházások állásáról tájékozódtak

További szakrendelések indulnak el újra

Május végén elkezdődik a 
Kurcsatov utcai tömbbelső-fel-
újítási program második üte-
mének műszaki átadás-átvéte-
li eljárása, a központi park re-
konstrukciója pedig látványos 
szakaszba ért, a burkolatok épí-
tése zajlik. A két nagyberuházás-
ról a helyszínen tájékozódhattak 
a polgármesteri tanácsadó tes-
tület, illetve a képviselő-testület 
tagjai.

A Kurcsatov utca – Wigner 
Jenő utca – I�úság útja – Gaga-
rin utca – Babits Mihály utca ál-

tal határolt terület újult meg a 
Kurcsatov utcai tömbbelső-fel-
újítási program második üte-
mében. Felújították a föld alat-
ti közműveket, a burkolatokat, 
korszerűsítették a közvilágítást, 
új utcabútorokat helyeztek ki a 
területre, és új játékokat a játszó-
térre. A nettó 490 millió forintos 
beruházás önkormányzati for-
rásból valósult meg a Soltút K�. 
és az Alisca Bau Zrt. kivitelezé-
sében. – Előre nem látható mű-
szaki problémák és pótmunkák 
miatt a befejezési határidő mó-
dosítását kértük, amit az önkor-

mányzat engedélyezett. A mun-
kálatok május végére fejeződnek 
be teljesen, a műszaki átadás-át-
vételi eljárás akkor kezdődik el – 
tudtuk meg Kreiter Ádám pro-
jektvezetőtől. A város  két veze-
tőtestületének tagjai a központi 
parkban zajló felújítást is megte-
kinthették, amelynek kivitelezője 
szintén a Soltút K�. és az Alisca 
Bau Zrt. Ennek a beruházásnak 
az átadási határidejét is módosí-
tották pótmunkák miatt, a kivi-
telezés nyár végére befejeződik. 
A polgármesteri hivatal műsza-
ki osztályának tájékoztatása sze-

rint 300 négyzetméter aszfal-
tos út és 6600 négyzetméter tér-
kő burkolat építését, körülbelül 
3000 négyzetméter új zöldfe-
lület és 21 új parkoló kialakítá-
sát, automata locsolóhálózat ki-
építését és az előtetők átépíté-
sét tartalmazza a beruházás. 
Emellett ivóvízhálózat átépíté-
sét, valamint csapadékvíz-háló-
zat, szennyvízcsatorna-hálózat, 
elektromos hálózat és közvilágí-
tási/térvilágítási hálózat építését, 
átépítését, tér�gyelő rendszer ki-
építését, és élményszökőkút épí-
tését. Mindez nettó 1,6 milli-
árd forintba kerül, amit rész-
ben a város költségvetéséből, 
részben kormányzati támoga-
tásból biztosít az önkormány-
zat. Szabó Péter polgármester 
a Kurcsatov úti beruházás kap-
csán úgy értékelt, hogy a terve-
zők és a kivitelezők is mindent 
megtettek azért, hogy  az itt la-
kók megelégedésére szolgáljon a 
megújult tömbbelső. A központi 
park felújításáról szólva arról tá-
jékoztatott, hogy az átadásra na-
gyobb programsorozattal készül 
a város, hiszen az elmúlt évtized 
legnagyobb beruházása valósul 
meg. – Ünnepélyes keretek kö-
zött szeretnénk átadni a parkot 
a paksiaknak szeptember elején, 
a Város napján – mondta. A pol-
gármester hangsúlyozta, hogy a 
járványügyi helyzet nem volt ha-
tással a folyamatban lévő beruhá-
zásokra.                      Dallos Szilvia

Tovább bővül az ismét igénybe vehető egész-
ségügyi ellátások palettája, ám a közegészség-
ügyi szabályok továbbra is fennállnak, azaz 
a Paksi Gyógyászati Központ épületébe csak 
testhőmérséklet-mérés, egy kérdőív kitöltése 
és kézfertőtlenítés után léphetnek be a páci-
ensek, és szájmaszkot kell viselniük – tájékoz-
tatott dr. Bodnár Imre főigazgató. Azt is el-
mondta, hogy jelenleg is egykapus beléptetés 
van, de a jövő héttől a gyógyfürdőépület tan-
uszoda felőli oldalán lévő bejáratot is meg-
nyitják, ugyanis újra végeznek �zikoterápi-
ás kezeléseket és egyéni gyógytornát. Újra le-
het tüdőszűrésre menni, de előjegyzéssel (tel.: 
75/830-775). Működik a reumatológia, az or-
topédia, a fül-orr-gégészet, a gyermekpulmo-

nológia és a szemészet, a gasztroenterológián 
május végétől ismét végeznek endoszkópos 
vizsgálatot, június elejétől pedig elindul az 
egynapos sebészet a szakrendelésekről érke-
ző előjegyzéssel, várólistára helyezéssel, vala-
mint a pszichiátriai szakellátás és gondozás és 
a dietetika, diabetológiai edukátor is ismét el-
érhető. A főigazgató kiemelte, hogy negatív 
PCR-tesztre már csak abban az esetben van 
szükség, ha felmerül a fertőzés gyanúja. – Mi-
vel a szakrendelések továbbra is csak telefo-
nos konzultációt követően kereshetők fel, je-
lenleg jól kontrollálható a betegforgalom, ki-
vétel a laboratórium, ahol most napi hatvan 
körül van a vérvételszám. A szakrendelése-
ken óránként legfeljebb 4-4 beteget fogad-

hatnak, a védőtávolság betartása okán a na-
gyobb várókban egyszerre maximum 12, a 
kisebbekben 6-8 páciens tartózkodhat, így 
előfordulhat, hogy az épületen kívül kell vá-
rakozni. Az önkormányzat támogatásával fel-
állítottak ehhez egy sátrat, ami esős időben a 
várakozók védelmét szolgálja – tájékoztatott 
dr. Bodnár Imre. Arra is felhívta a �gyelmet, 
hogy a 75/830-740 központi számra érkező 
hívásokat a reggeli csúcsban nemigen tud-
ják fogadni a recepción, ezért lehetőleg tíz 
óra után hívják. A főigazgató kiemelte, hogy 
a továbbiakban is folyamatosan tájékoztatják 
a lakosságot a helyi médián keresztül és az in-
tézmény honlapján. 

Kohl Gyöngyi

Fotó: Szaffenauer Ferenc
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További enyhítések érvényesek május 18-tól

Visszatekintő: Intéz-
kedések május 13-ig

Állásajánlat a polgár-
mesteri hivatalban

1. Kiírták május 11-én az ener-
getikai felújítást támogató pályá-
zatokat, amelyeket a koronaví-
rus-járvány miatt korábban fel-
függesztett a polgármester. Csak 
a beadás határideje változott: 
2020. június 25-én 8 és 16 óra kö-
zött. A pályázati kiírások a paks.
hu honlapon megtalálhatók.

2. Megjelent a humánpolitikai 
bizottság és a gazdasági bizottság 
tavaszi pályázatainak eredménye, 
amelyek beadási határidejét a ko-
ronavírus-járvány miatt koráb-
ban április 29-ig meghosszabbí-
totta a polgármester. A pályázati 
eredmények megtalálhatók a vá-
ros honlapján. 

3. Szabó Péter polgármes-
ter arról tájékoztatott, hogy jó-
váhagyott két beruházást. Pál-
mai Klára képviselői keretéből a 
Munkácsy utcai tagóvoda udva-

rán gyepszőnyeget tesznek le, ki-
váltva ezzel a folyami homokot. 
Az érintett felület 113 négyzet-
méter, a beruházás értéke közel 
bruttó 1,5 millió forint. Az Élet-
fa Idősek Otthonában a Kishegyi 
út felőli oldalon kialakítanak egy 
kis udvarrészt padokkal, illetve 
járdát építenek. Ez a beruházás 
a felhalmozási céltartalékból va-
lósul meg, közel bruttó 8,4 mil-
lió forintból.

4. Fotokatalitikus higiéniai be-
vonatrendszerrel végzett fertőt-
lenítést az Életfa Idősek Ottho-
nában a ReSysten Hungary K�. 
május 12-én. Magyar innová-
ció eredménye a bevonat, amely 
élhetetlen környezetet teremt a 
kórokozóknak. Az önkormány-
zat három évre kötött szerződést 
a céggel, amely évente megismét-
li a kezelést.                               -kgy-

Magasépítési beruházó munka-
körre hirdet pályázatot a Paksi 
Polgármesteri Hivatal. Amennyi-
ben pályázatát emailben küldi el 
vagy személyesen adja be a jelent-
kező, akkor a határidő 2020. május 
29. 12 óra, ha postai úton teszi, ak-
kor pedig május 29-i postabélyeg-
ző. A pályázatot dr. Blazsek Balázs 
címzetes főjegyzőhöz kell eljuttat-
ni a polgármesteri hivatalba (7030 

Paks, Dózsa Gy. út 55-61.). A pá-
lyázatok elbírálásának határide-
je 2020. június 10., a munkakör 
2020. június 15-től tölthető be. 
A munkakör betöltésének felté- 
teleiről és a pályázat benyújtásá-
nak módjáról további fontos in-
formációkat találnak a pályázati 
kiírásban, ami a paks.hu honlapon 
az Önkormányzat fül alatt megta-
lálható.                                                    -gy-

A koronavírus-járvány miatt 
bevezetett intézkedések továb-
bi enyhítését jelentett be Gu-
lyás Gergely Miniszterelnöksé-
get vezető miniszter május 14-
én. Az új szabályokról és azok 
helyi vonatkozásairól is tájé-
koztatott Szabó Péter polgár-
mester. 

– A másfél méter védőtávolságra 
és a maszk viselésére vonatkozó 
szabályok továbbra is érvényesek 
az egész országban – bocsátot-
ta előre Szabó Péter polgármes-
ter a május 14-i Kormányinfó 
másnapján tartott sajtótájékoz-
tatón. Az enyhítésekről szólva el-
mondta, hogy a vendéglátóhelye-
ken (étterem, kávézó, cukrászda, 
büfé, presszó) már nemcsak a te-
raszokon lehet vendégforgalom, 
hanem a belső terekben is meg-
engedett. Az ott dolgozók köte-
lesek maszkot viselni, és erre ké-
rik – lehetőség szerint – a vendé-
geket is, valamint hogy tartsák be 
a védőtávolságot egymástól. To-
vábbi enyhítés, hogy május 18-tól 
megnyithatják vidéken a játszó-

tereket. Ezzel kapcsolatban Sza-
bó Péter úgy tájékoztatott, hogy 
a paksi játszótereket megnyitják, 
előtte fertőtlenítést végeznek. Az 
új szabályok szerint a vidéki szál-
lodákban és panziókban ismét 
fogadhatnak vendégeket.
Szabó Péter arról is beszélt a saj-
tótájékoztatón, hogy május 18-
tól visszaállnak a paksi polgár-
mesteri hivatalban a megszo-
kott munkarendre. Arra is kitért, 

hogy az elmúlt két hétben emel-
kedett a bölcsődei és óvodai ellá-
tás iránti igény. Kérte, azok, akik 
nem tudják tovább megoldani 
gyermekük otthoni felügyeletét, 
jelezzék igényüket az adott intéz-
ményben, Paks két óvodájában 
és a bölcsődéjében is van kapaci-
tás fogadni gyermekeket, termé-
szetesen az érvényben lévő meg-
előző szabályok betartása mellett. 
A strand megnyitásáról újságírói 

kérdésre azt mondta, hogy meg-
kezdték a fürdőhely felkészítését 
a megnyitásra, ezzel párhuzamo-
san kidolgozzák a fürdőhely-lá-
togatás szabályait, amint elké-
szül, tájékoztatja erről és a nyitás 
időpontjáról is a lakosságot.
A május 14-i Kormányinfón az 
enyhítések között bejelentet-
ték azt is, hogy temetést, vala-
mint házasságkötést követő csa-
ládi rendezvényt lehet tartani, 
amennyiben a résztvevők szá-
ma nem haladja meg a kétszáz 
főt. A védelmi intézkedésekről 
szóló rendelet szerinti védőtá-
volság betartása azonban kötele-
ző. Arról is döntött a kormány, 
hogy meg lehet tartani a nyári 
napközis gyermektáborokat, az 
ottalvós táborokról a hónap vé-
gén határoznak a járványügyi 
helyzet függvényében. Az is el-
hangzott, hogy június 2-ig nem 
lesz iskolai oktatás.
A részletek a Magyar Közlöny 
május 16-i számában megjelent 
kormányrendeletből megismer-
hetők (a szerk.).

Kohl Gy.

Fotó: Molnár Gyula

Fotó: pixabay.com
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Megérkezett Brüsszel jóváhagyása a 
talaj-előkészítő munkákhoz

Az Európai Bizottság jóváhagyta a Paks II. 
projekttel kapcsolatos terület-előkészíté-
si munkákat is szabályozó kormányrende-
let tervezett módosítását. Ennek köszönhe-
tően (a létesítési engedély benyújtását köve-
tően) megkezdődhet az engedélyezés, majd 
várhatóan jövő év elején a földmunkák is 
indulhatnak – tájékoztatott Süli János, a 
Paks II. beruházásért felelős miniszter. El-
mondta, hogy a pandémiás helyzet megne-
hezítette, de nem lehetetlenítette el a Paks 
II. projektben folyó munkát.

Jóváhagyta az Európai Bizottság annak a 
kormányrendeletnek a módosítását, amely 
a Paks II. projekttel kapcsolatos terület-elő-
készítési munkákat szabályozza. A módo-
sítás célja, hogy – a nemzetközi gyakorlat-
nak megfelelően – a paksi telephelyen is el-
kezdődhessenek az előkészítő földmunkák a 
létesítésiengedély-kérelem értékelésével pár-
huzamosan. – A döntés nem jelent enyhítést, 

az előírásokat, követelményeket nem módosít-
ja, a hatóság felügyeleti jogosítványai nem vál-
toznak, viszont a folyamatos munkavégzést le-
hetővé teszi – mondta Süli János. A Paks II. 
beruházásért felelős miniszter kifejtette, hogy 
a Brüsszel által is jóváhagyott módosítás alap-
ján a Paks II. Zrt. – mint engedélyes – a föld-
munkák engedélyezési eljárását csak három 
hónappal azt követően kezdheti meg, hogy a 
létesítésiengedély-kérelmet benyújtotta a ható-
ság felé. Ez idő alatt az Országos Atomenergia 
Hivatal értékelni tudja az atomerőművi blok-
kokra vonatkozó létesítésiengedély-kérelem 
alapvető építési sajátosságait, illetve azok kap-
csolódását a terület-előkészítési munkákhoz. 
Az EU által jóváhagyott jogszabály-módosítás 
révén 2021 elején elkezdődhetnek a földmun-
kák az új blokkok helyén.
A területen a bontási munkák zömmel befeje-
ződtek, a hulladék elszállítása és a közművek 
kiváltása is a végéhez közeledik – tájékozta-
tott Süli János. Azt is elmondta, hogy közvetle-

nül az új blokkok telephelyén a Paks II. Zrt. 
megbízásából épül majd a társaság munkatár-
sai részére egy 300 fő befogadására alkalmas, 
3553 négyzetméteres, kétszintes konténer iro-
daház, az Erőmű Beruházási Központ.
Mint beszámolt róla, a kollégák a Paks II. pro-
jektben zökkenőmentesen átálltak az otthoni 
munkavégzésre. Az orosz féltől érkező anya-
gok feldolgozása folyamatos. – Minden erőnk-
kel azon vagyunk, hogy a mostani rendkívüli, 
előre nem látott helyzet ellenére a tervezett jú-
nius 30-i időpontra elkészítsük és benyújtsuk a 
létesítési engedély iránti kérelmet – húzta alá. 
Kitért rá, hogy a felvonulási területen a három 
épület kivitelezése nem állt le, az ott dolgozók 
egészségének védelméért minden szükséges 
intézkedést megtettek.
Süli János arról is beszélt, hogy az Országgyű-
lés 2020. május 5-én elfogadta azt a módosítási 
javaslatot, amellyel kiemelt fejlesztési terület-
té nyilvánította a Közép-Duna menti térséget. 
A 99 települést magába foglaló Közép-Du-
na Menti Kiemelt Térség lehatárolásának cél-
ja elsősorban az itt fekvő települések felzárkóz-
tatása, összehangolt fejlesztése. A kiemelt stá-
tusznak köszönhetően azonban könnyebben 
koordinálható lesz a térségben várható nagy-
beruházások – így a Paks II. projekt – során 
jelentkező magas létszámú humánerőforrás-
szükséglet biztosítása, az ipari kapacitások bő-
vítése, az infrastruktúra fejlesztése is.                                                
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Fotó: Paks II. Zrt.
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