
Újabb intézkedéssel védik a leg-
veszélyeztetettebb korosztályt a 
Paksi Életfa Idősek Otthonában. 
Az önkormányzat megbízásából 
a ReSysten Hungary K�. mun-
katársai speciális higiéniai be-
vonattal látták el többek között 
a kapaszkodókat, a kilincseket 
és környéküket, a mosdóhelyisé-
gek gyakran megérintett felüle-
teit. – A fotokatalitikus higiéniai 
bevonatrendszer magyar inno-

váció eredménye. A kipermete-
zett anyag élhetetlen környeze-
tet teremt a vírusoknak, baktériu-
moknak, gombáknak. A bevonat 
molekuláris szinten épül be a ke-
zelt felületbe, fény segítségével éri 
el a védőhatást, ami egy évig is 
tarthat – tájékoztatott Pintér Já-
nos, a ReSysten Hungary K�. fej-
lesztési vezetője. – A koronaví-
rus-járvány miatt az elmúlt idő-
szakban két alkalommal történt 

fertőtlenítés az intézményben, le-
vegőfertőtlenítő berendezést sze-
reltettünk fel, valamint FFP3-as 
maszkokkal láttuk el a dolgozókat, 
ennek a bevonatnak az alkalmazá-
sával újabb módon védjük az ott-
hon lakóit – ezt már Szabó Péter 
polgármester mondta, hozzátéve, 
hogy három évre kötöttek szerző-
dést a ReSysten Hungary K�.-vel, 
a cég évente megismétli a keze-
lést. Kávási Brigitta intézményve-
zető kiemelte, hogy a környezet-
barát bevonat alkalmazása hosszú 
távú, nagy biztonságot adó megol-
dás a fertőtlenítésben. A bevonat 
nem káros az emberi szervezetre, 
hatóanyaga hétköznapi termékek-
ben (pl.: festékek, gyógyszerek, rá-
gógumik) is megtalálható. A be-
vonatrendszert alkalmazták már 
a tömegközlekedésben, az élelmi-
szeriparban, kórházakban, idős-
otthonban azonban Magyarorszá-
gon elsőként Pakson.                  -wph-

Új módszerrel fertőtlenítettek

Pályázatok és két beruházás

Energetikai 
pályázat

Visszatekintő

Június 25-én 8 és 16 óra kö-
zött lehet benyújtani az ipa-
rosított és hagyományos tech-
nológiával épült ingatlanok 
energiamegtakarítást eredmé-
nyező korszerűsítésének tá-
mogatására vonatkozó pályá-
zatokat.                                   2. oldal

Módosították a helyi szociá-
lis rendeletet, új szabályok lép-
tek életbe az egészségügyi ellátás-
ban május 4-től, ismét árusítható 
bármilyen termék a piacon. Ezek 
voltak a legfontosabb, koronaví-
rus-járvánnyal kapcsolatos intéz-
kedések az elmúlt egy héten.

2. oldal

Megvan a tavaszi bizottsági pá-
lyázatok eredménye, tájékozta-
tott Szabó Péter. A polgármester 
két beruházásról is beszámolt.

A humánpolitikai és a gazdasá-
gi bizottság márciusban kiírt pá-
lyázatainak beadási határidejét a 

koronavírus-járvány miatt április 
29-ig meghosszabbította Szabó 
Péter polgármester, a települési 
önkormányzat képviselő-testüle-
tének feladat- és hatáskörében el-
járva, ahogy a gazdasági bizottsá-
gét is. A humánpolitikai bizottság 
négy pályázatot írt ki, három ala-

pítványoknak, közalapítványok-
nak, egyesületeknek, társadalmi 
szervezeteknek szólt. Az egyik a 
szabadidősport, i�úsági és esély-
egyenlőségi pályázati felhívás 
volt különböző programok tá-
mogatására. 

Folytatás a 2. oldalon
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Kiírták az energiatakarékos pályázatokat

Pályázatok és két 
beruházás

Visszatekintő: Intéz-
kedések május 10-ig

(Folytatás az 1. oldalról.) A másik-
kal kulturális alkotások, esemé-
nyek létrehozását, illetve a város 
kulturális értékeinek, hagyomá-
nyainak megőrzését, fejlesztését 
szolgáló tevékenységeket támo-
gatnak, a harmadik pályázattal az 
egészségügyi, szociális területen 
végzett tevékenységet. Szabó Péter 
polgármester úgy tájékoztatott, 
hogy a három pályázatra össze-
sen 20,88 millió forint az éves ke-
ret, és a három pályázat esetében 
valamivel több mint 9 millió fo-
rintot ítéltek meg a pályázóknak. 
Kiemelte, hogy azokat a progra-
mokat, rendezvényeket, amelye-
ket a jelenleg érvényben lévő ve-
szélyhelyzet idején terveztek a pá-
lyázók megvalósítani, most nem 
támogatták, de a bizottság a pá-
lyázatokat a megmaradt forrásra 
ősszel ismét kiírja. 
A �atal szakképzett pályakezdők 
Pakson történő letelepedését tá-
mogató pályázat eredménye is 
megvan. – A bizottság felhívására 
17 pályázat érkezett, ebből 16 tel-

jes körű volt, a feltételeknek min-
denben megfelelt, így támogatha-
tó. A nyertes pályázókat 750-750 
ezer forinttal támogatja az önkor-
mányzat, azaz 12 millió forintot 
használtak fel az éves 22 millió fo-
rint keretből. Az egyszeri, pénzin-
tézet útján felhasználható, vissza 
nem térítendő helyi támogatás la-
kás, családi ház vagy építési telek 
vásárlására, vagy lakás, családi ház 
építésére szól. Erre a célra is újra 
lehet pályázni ősszel. 
A gazdasági bizottság Pakson mű-
ködő bejegyzett alapítványoknak, 
közalapítványoknak, egyesületek-
nek és társadalmi szervezeteknek 
írta ki pályázatát a környezetvé-
delemmel összefüggő tevékenysé-
gek támogatására. A pályázat ke-
retében 750 ezer forint támogatást 
kapnak különböző szervezetek. 
Szabó Péter polgármester arról is 
tájékoztatott, hogy jóváhagyott 
két beruházást. Pálmai Klára kép-
viselői keretéből a Munkácsy ut-
cai tagóvoda udvarán gyepsző-
nyeget tesznek le, kiváltva ezzel a 
folyami homokot. Az érintett fe-
lület 113 négyzetméter, a beruhá-
zás értéke közel bruttó 1,5 millió 
forint. Az Életfa Idősek Otthoná-
ban a Kishegyi út felőli oldalon ki-
alakítanak egy kis udvarrészt pa-
dokkal, illetve járdát építenek. Ez 
a beruházás a felhalmozási céltar-
talékból valósul meg, közel bruttó 
8,4 millió forintból. 

Kohl Gyöngyi

A március 11-i ülésen döntött a képvise-
lő-testület arról, hogy kiírja az önkormány-
zat az iparosított és hagyományos technoló-
giával épült ingatlanok energiamegtakarítást 
eredményező korszerűsítésének támogatásá-
ról szóló pályázatokat. Néhány nappal később 
a koronavírus-helyzet miatt a pályázatok elő-
készítését és beadását a személyes egyezteté-
sek csökkentése érdekében Szabó Péter pol-
gármester felfüggesztette visszavonásig, ami 
május 11-i hatállyal megtörtént, így most 
megjelentek a pályázatok, amelyek tartalmát 
tekintve nincsen változás, csak a beadás ideje 
módosult. A keretösszeg a két pályázatra ösz-

szesen bruttó 75 millió forint. Lakásonként, 
ingatlanonként – attól függően, hogy az adott 
pályázat egy vagy több célt valósít meg – leg-
feljebb 500-700 ezer forint utó�nanszírozású 
támogatásra számíthatnak a pályázók. Szabó 
Péter polgármester elmondta, hogy ha a je-
lenlegi forrásnál több az igényelt, akkor meg-
emelik a keretösszeget. Pakson 2006 óta tá-
mogatja a lakossági energetikai korszerűsíté-
seket a város, azóta több mint 1700 nyertes 
pályázat volt. Tavaly 157 hagyományos és 13 
panelos támogatási kérelmet nyújtottak be, 
előbbiből 142, utóbbiból 13 pályázatot fo-
gadtak be. A támogatási célok között mind-

két pályázatban szerepel fűtéskorszerűsítés, 
nyílászárócsere, hőszigetelés és megújuló 
energiafelhasználás kialakítása vagy növe-
lése. A pályázatokat 2020. június 25-én 8 és 
16 óra között lehet benyújtani. A részletes pá-
lyázati kiírások további fontos információk-
kal a paks.hu honlapon megtalálhatók. Ér-
deklődni személyesen a paksi polgármesteri 
hivatalban Hrivikné Neidert Nóránál lehet, 
hétfőtől csütörtökig 8.00 és 15.30, valamint 
pénteken 8.00 és 12.00 óra között, telefonon 
a 75/500-580-as számon, vagy emailben az 
energetika@paks.hu címen.                        
                                                                       Kohl Gy.

 1. Módosították a helyi szoci-
ális rendeletet: egyszeri hetven-
ötezer forint támogatást kérhet-
nek a koronavírus-járvány miatt 
rendkívüli élethelyzetbe került la-
kosok. A támogatást egy háztar-
tásból egy személy egy alkalom-
mal kérheti. A nyomtatvány elér-
hető a paks.hu honlapon, illetve a 
városházán személyesen is kitölt-
hető. A támogatás feltétele, hogy 
az adott háztartásban az egy főre 
jutó jövedelem nem haladja meg a 
nyugdíjminimum 220, egyedülál-
ló esetében pedig a nyugdíjmini-
mum 250 százalékát. 

2. Szabó Péter polgármester be-
jelentette a május 4-i sajtótájékoz-
tatón, hogy a megyei kormány-
hivatal népegészségügyi főosz-
tálya által végzett újabb vizsgálat 
során ismét azt állapították meg, 
hogy az Életfa Idősek Otthoná-
ban kimagaslóak a higiéniás vi-

szonyok. Dr. Bodnár Imre arról 
beszélt, hogy már nemcsak sürgős 
szükség esetén lehet igénybe ven-
ni ellátást, az orvos berendelheti a 
beteget az alap- és szakellátásban 
is. Egyes vizsgálatok, beavatkozá-
sok elvégzéséhez egyszeri negatív 
koronavírusteszt kell. Szinte min-
den szakrendelés elindul korláto-
zott betegszámmal, a megelőző 
intézkedések maximális betartá-
sával. 

3. Szabó Péter az önkormány-
zat képviselő-testületének feladat- 
és hatáskörében eljárva úgy hatá-
rozott, hogy 2020. május 7-től a 
korábbi határozattal elrendelt kor-
látozást (élelmiszerek és mező-
gazdasági termékek kizárólagos 
árusítása) feloldja, viszont tovább-
ra is érvényes a paksi piacon, hogy 
csak azok árusíthatnak, akik hely-
biztosítási szerződéssel rendelkez-
nek.                                        Kohl Gy.

2 n Paksi Hírnök, 2020. május 15.
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