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Elektromosautóbuszvezető-képzés indul
Zötyög, pöfög, néha rezonál és ráadásul hangos is. Legtöbbünknek
ez jut eszébe az öreg autóbuszokról. Nemsokára azonban alaposan megváltozik a véleményünk,
a régi járatok helyett ugyanis korszerű, csendes és környezetkímélő buszokkal juthatunk el A-ból
B-be.
Paks Város Önkormányzata a
Protheus Holding Zrt.-vel karöltve a városi e-mobilitás program keretében tíz elektromos
busz beszerzését és forgalomba helyezését tervezi. Az új járműveket azonban nem vezetheti akárki, ezért a projekt gazdái
képzést indítanak.
Kiss Péter, a Protheus Holding
Zrt. vezetője a Paksi Hírnöknek adott interjújában kiemelte, hogy bárki jelentkezhet, aki

betöltötte a huszonegyedik életévét, illetve rendelkezik B kategóriás vezetői engedéllyel. Szükség van egészségügyi alkalmassági vizsgálatra, illetve a PÁV II.
(pályaalkalmassági vizsga) sikeres teljesítésére, ami elektromosautóbusz-vezető alapképzést jelent. Kiss Péter kiemelte, hogy
az önkormányzat mindent előkészített a jelentkezők számára
annak érdekében, hogy a képzés zökkenőmentesen megvalósulhasson.
A jelenlegi tervek szerint 35-40
fővel indul a projekt. A Protheus
Holding Zrt. vezetője kiemelte, hogy a képzésben sikeresen
résztvevők nettó 220 ezer forintos indulóbérre, cafeteria támogatásra és további egyedi juttatásokra számíthatnak.

Megjelent a Bursa
Hungarica pályázat
Paks Város Önkormányzata idén
is csatlakozott a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázathoz. A Bursa
Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja, hogy az esélyteremtés érdekében támogassa a hátrányos
helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatásban való részvételét. Ez egy többszintű támogatási rendszer, amelynek pénzügyi fedezeteként három forrás
szolgál: a települési önkormányzatok és a megyei önkormányzatok által nyújtott támogatás, valamint a felsőoktatási intézményi
támogatás. Az ösztöndíjpályázattal kapcsolatos adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és
a megyei ösztöndíjjal kapcsolatos
pénzkezelési feladatokat az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő látja
el, míg az elbírálást az ösztöndíjpályázathoz csatlakozó települési
és megyei önkormányzatok végzik. Az „A” típusú pályázat a már
felsőoktatásban tanulóknak szól,
a „B” típusú pedig azoknak, akik

most kezdik meg tanulmányaikat
a felsőoktatásban. A pályázat beadásához az igénylőknek a Bursa
Hungarica Elektronikus Pályázatkezelési és Együttműködési
Rendszerben (EPER–Bursa rendszer) regisztrálniuk kell magukat,
ennek elérési címe a pályázati kiírásokban megtalálható. Azoknak
a pályázóknak, akik ezt korábban
már megtették, nem kell ismét, ők
a meglévő felhasználónevükkel
és jelszavukkal léphetnek be az
EPER–Bursa rendszerbe, viszont
a pályázati űrlapot minden évben
újra ki kell tölteni, amit aztán kinyomtatva és aláírva a települési
önkormányzatnál kell benyújtani.
A pályázat csak a kiírásban meghatározott mellékletekkel együtt
érvényes. A pályázatok rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásnak a határideje
2018. november 6. A részletes pályázati kiírások további fontos információkkal a paks.hu honlapon
megtalálhatók.
Kohl Gy.

A programban a Tolna Megyei
Kormányhivatal is részt vesz.
A társadalombiztosítási és foglalkoztatási főosztály felvállalta a képzés előkészítését és lebonyolítását. Ez alapján a C +
D kategóriás elektromosjárművezető plusz GKI (elektromosautóbusz-vezető alap-) képzés
uniós, GINOP-forrásból valósul meg. A képzés célcsoportja
a Pakson és környékén élő álláskeresők, akik egyaránt megfelelnek a képzés és az uniós program bemeneti feltételeinek. Az
oktatás teljesen ingyenes, vagyis a tanfolyami költséget a kormányhivatal száz százalékban
biztosítja. A képzésen résztvevők
utazásiköltség-térítést is kapnak.
Hölgyek jelentkezését is várják,
akiket családbarát munkarend-

ben foglalkoztatnának a program
megvalósítói. Legutóbb Siklósi Julianna buszvezető ült a „jobb egybe” a TelePaks E-taxi című műsorában. A sofőrképzés kapcsán elmondta, buzdítja a gyengébbik
nem képviselőit is a jelentkezésre.
A képzés szekszárdi helyszínen a
tervek szerint 2018. év végi kezdéssel indul, már tíz fő jelentkezése esetén. A hossza várhatóan
fél év lesz, így 2019-ben munkába állhatnak az első elektromosbusz-sofőrök Pakson.
Részletes tájékoztatást a Paksi Járási Hivatal foglalkoztatási
osztályán, valamint a Protheus
Holding Zrt. Dózsa György út
55-61. alatti irodájában és telefonon a 75 830 620-as számon
lehet kérni.
Lovász Krisztián

Pályázatot írt ki a
gazdasági bizottság
Pályázatot írt ki a képviselő-testület gazdasági bizottsága a Pakson működő bejegyzett alapítványok, közalapítványok, egyesületek, társadalmi
szervezetek számára azon tevékenységek, programok támogatására, amelyek a természeti értékek megőrzését, gazdagítását, a hulladékok és a
szennyvíz helyes kezelését, az
ivóvíz védelmét és az egészség
megőrzését, valamint az ezekkel kapcsolatos tudatformálást
célozzák.
A pályázatot, a pályázati adatlapot és a csatolt dokumentumokat egy példányban kell benyújtani személyesen a Paksi
Polgármesteri Hivatal hatósági
osztály műszaki hatósági csoportján (II. emelet 226. számú iroda), vagy postai úton a
Paksi Polgármesteri Hivatalba (7030 Paks, Dózsa György
út 55-61.) kell elküldeni. A borítékra rá kell írni: „Gazdasági Bizottság pályázat 2018 ősz”.

A pályázati adatlap átvehető a polgármesteri hivatalban
a 226. számú irodában, vagy
letölthető a paks.hu honlapról. A pályázatok beérkezésének határideje 2018. október
15. 12 óra.
A pályázatokat átruházott hatáskörben, a költségvetési rendeletben foglaltaknak megfelelően a beadási határidőt követő első bizottsági ülésen
bírálja el a grémium. Alapítványok, közalapítványok esetében a bizottság javaslata alapján a képviselő-testület dönt.
Ezt követően a pályázók a döntésről írásban értesítést kapnak, majd a nyertes pályázókkal Paks Város Önkormányzata támogatási szerződést köt.
A pályázott tevékenységeknek,
programoknak 2018. december 31-ig kell megvalósulniuk.
Kivételes esetekben ez a határidő lehet 2019. január 31., de
ezt a pályázat beadásakor előre
indokolni kell.
-kgy-

