
Paks 

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete 2018-ban Családbarát Önkormányzat Díjat adományozott 

Paks Város Önkormányzatának.  

Paks város a Dél-Dunántúli Régióban, a Paksi kistérségben helyezkedik el. Közel húszezer fős 

lakosával Szekszárd után Tolna megye legnépesebb települése, mely 2019-ben ünnepli várossá 

alakulásának 40. évfordulóját. Településhálózati szempontból megállapítható, hogy Paks kedvező 

helyzetben van, mert Tolna megye fejlett, funkciókban gazdag keleti sávjába tartozik a térségben. 

A város gazdaságát alapvetően meghatározza a MVM Paksi Atomerőmű Zrt., mely megyei és 

országos foglalkoztatási, gazdasági súlypontot jelent. 

 

A város vezetése elkötelezett a hagyományos családi értékek újjáteremtése és fenntartása mellett, 

melyet a költségvetésében is megjelenít és különösen nagy hangsúlyt fektet az elvándorlási ráta 

csökkentésére, a gyermekvállalás előmozdítására és a családok anyagi, szociális helyzetének 

javítására. 

 

Az önkormányzat helyi rendeletében rögzített szabályok szerint 178 bérlakást tart fent, az alábbi 

kategóriákban: szociális helyzet alapján bérbe adható lakások, előtakarékossághoz köthető 

bérlakások, költség alapján meghatározott lakbérű lakások, közérdekű elhelyezésre szolgáló 

bérlakások, szükséglakások.  

Letelepedést, családalapítást, gyermekvállalást ösztönző intézkedések: A fiatal szakképzett 

pályakezdők Pakson történő letelepedésének helyi támogatásáról rendeletet alkotott az 

önkormányzat, mely alapján minden évben két pályázati kiíráson keresztül jelentős összeggel 

támogatja a fiatalok Pakson maradását. Rászorultság alapján Paks városában megvalósuló 

lakásépítés, vásárlás és felújítás céljára kamatmentes visszatérítendő támogatás állapítható meg 

azon igénylők részére, akik saját erejükből nem képesek lakásgondjaik megoldására és a 

támogatás fejében lemondanak arról, hogy lakáshoz jutásukat az önkormányzat bérlakás 

kiutalásával biztosítsa. A támogatás összege legfeljebb 600.000,-Ft. 

Az újszülöttek életkezdési támogatásáról alkotott önkormányzati rendelet által szabályozott 

támogatással ösztönzi a gyermekvállalást. 

Első lakás vásárláshoz: a 40. életévüket be nem töltött házaspárok részére rászorultság alapján 

Paks városában megvalósuló lakásépítés, vásárlás céljára nyújtandó vissza nem térítendő 

támogatás, Életkezdési támogatás: Paks város polgármestere a törvényes képviselő kérelmére, 

70.000,-Ft önkormányzati életkezdési támogatásban részesíti azt a paksi újszülöttet, akinek 

legalább az egyik törvényes képviselője a gyermek születésekor és az azt megelőző legalább 1 éve 

folyamatosan Paks város közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, ennek hiányában 

bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik, és a kérelem beadásakor életvitelszerűen is a 

gyermekkel közös háztartásban, Pakson él.  Ikergyermekek születése esetén nyújtható támogatás: 

Hármas vagy többes ikrek születése esetén gyermekenként 1.000.000,-Ft vissza nem térítendő 

támogatás, Paks városban megvalósuló lakásépítés, vásárlás és felújítás céljára. Fiatal házasok 

számára első lakáshoz jutási helyi támogatás ingatlan építésre vagy vásárlásra szociális alapon 

(40 év alattiaknak és akiknek a jövedelme nem éri el a 85.500 Ft/fő) 300.000 Ft vissza nem 

térítendő támogatást nyújt.  

 

Jelentős fejlesztésre került sor 2014-ben, amikor megnyílt a Paksi Gyógyászati Központ 

Mozgásterápiai Részlege és a Gyógyfürdő, amely a korábbi rendelőintézethez kapcsolódva alkot 

egy intézményt. 

Paks Város Önkormányzata támogatja a családokat érintő programok szervezetését. Külön 

hangsúlyt fektet arra, hogy a városi rendezvényeken a gyerekek is megtalálják a korosztályuknak 

megfelelő játékos programelemeket. Az idei évben a programok a "családok éve" szemléletet a 

középpontba állítva valósultak meg, mint például a Város Napja, a Városi Gyereknap és a Szent 

István Ünnepe.  

A Kincskereső Gyerekkönyvtár minden hónapban több rendezvénnyel is várja a családokat, 

melyeken a részvétel ingyenes. Ilyen a kakaó parti, a társasjáték klub gyerekeknek vagy az 

ünnepeket megelőző kézműves foglalkozások. A Csengey Dénes Kulturális Központ színházi 

évadjában külön szerepel kisiskolásbérlet, óvodásbérlet és tipegőbérlet. 



Az Önkormányzat jelenleg is rendszeresen támogatja a civil szervezeteket, amelyek közel 35%-a 

jut ilyen módon szabadidős programok szervezésére forráshoz. 

A Humánpolitikai Bizottság által évente kétszer kiírt pályázat 2018-as év tavaszi fordulójában a 

HB esély- sportnap című pályázattal a Nagycsaládosok Paksi Egyesülete zárt sikerrel, mely szerint 

265.000 forint támogatásban részesült az Önkormányzat által. 

Szociális alapon fűtési támogatást biztosít az önkormányzat a rászoruló családok részére. 

Fűtéskorszerűsítésre minden évben pályázatot ír ki az önkormányzat. 

Paks Város Önkormányzatának 100%-os tulajdonában lévő Protheus Holding Zrt. célja, hogy 

felépítse Paks városa és a környező települések számára az elektromobilitás, továbbá a 

kapcsolódó villamosenergia-termelés, tárolás, elosztás smart grid integrációk kistérségi hálózatát, 

ezzel is támogatva az új, élhetőbb és egészségesebb környezetet biztosító feltételrendszer 

megteremtését, továbbá az erőforrás-hatékony üzemeltetés fenntartható, megtérülő modelljének 

létrehozását. Ez egy olyan mérvadó lépés Paks életében, melyet Magyarország néhány települése 

tud megvalósítani, ezzel segítve a lakosságot a rugalmasabb menetrend és a sűrűbb, 

szerteágazóbb útvonalterv által a mobilitásban, melynek segítségével Paks különböző 

közigazgatási területeiről is könnyen megközelíthetőek a város központi részén található 

intézmények. 

 

A díjat átvette: Szabó Péter polgármester. 


