Tájékoztató
önkormányzati iskolakezdési támogatásokról

Paks Város Önkormányzata az alábbi támogatási formákkal nyújt segítséget a
családoknak az iskoláztatáshoz:
1. A szociálisan rászoruló családoknak nyújtott támogatások egyik formája a rendszeres
nevelési segély, amivel gyermeknevelési, iskoláztatási költségeikhez járul hozzá az
önkormányzat. Ez a támogatás az általános iskolásoknak általában étkezési térítési
díjkedvezmény formájában, a középiskolásoknak és felsőoktatásban tanulóknak pedig
készpénzben kerül folyósításra. A rendszeres nevelési segély iránti kérelmet szeptemberben
kell benyújtani a Polgármesteri Hivatal Humán Osztálya Szociális Csoportjához. Az ellátás
tanítási évre kerül megállapításra, havi mértéke gyermekenként 3-10 ezer forint között
alakul. A felsőoktatásban tanulók esetében minden szemeszterre igényelni kell a
támogatást, azaz szeptemberben és januárban is be kell adni a kérelmet.
2. A rendkívüli települési támogatásként folyósított beiskolázási segély is szociális
rászorultságtól függő ellátás. A kérelem elbírálásakor vizsgálandó a családban élők
jövedelme és vagyoni helyzete. A támogatás mértéke aszerint változik, hogy óvodában,
általános iskolában, középiskolában vagy felsőfokú oktatási intézményben kezdi meg a
gyermek a tanévet. A beiskolázási segély iránti kérelmeket nem csak szeptemberben,
hanem már júliusban és augusztusban is be lehet nyújtani a Szociális Csoporthoz.
3. Évek óta létező támogatási forma Pakson a felzárkóztatási ösztöndíj az általános és
középiskolás roma tanulók esélyegyenlőségének elősegítésére. Feltétel, hogy a diáknak
legalább közepes tanulmányi eredménye, illetve minden tantárgyból legalább elégséges
értékelése legyen, valamint ne legyen igazolatlan hiányzása. Az ösztöndíj szeptembertől
igényelhető, a tanítási év időszakára kerül megállapításra és havi összege a tanulmányi
átlagtól függően havi 3-8 ezer forint között alakul.
4. A támogatási formák közé tartozik a kedvezményes diákbérlet. Az önkormányzat az
autóbuszbérlet 80 %-ának utólagos visszatérítését biztosítja a város közigazgatási területén
tanuló általános és középiskolások részére. Feltétel, hogy a tanuló legalább egy kilométerre
lakjon az oktatási intézménytől, illetve a sportlétesítménytől vagy művészetoktatási
intézménytől, ha sport vagy művészeti tevékenység miatt utazik helyi járattal. További
feltétel, hogy az adott útvonalon legyen buszközlekedés. Ez a kedvezmény a Paksra helyközi
járattal utazó csámpai és gyapai gyerekeknek is jár. A kérelmet tanévenként egyszer, az első
bérlet lejárta után egy hónapon belül kell beadni a Szociális Csoporthoz, azt követően már
egyéni ütemezésben, a polgármesteri hivatal pénztárában lehet felvenni a lejárt bérletek
vételárának nyolcvan százalékát.
Az említett támogatások iránti kérelemnyomtatványokat és további információkat
személyesen a hivatal ügyfélszolgálati irodájában lehet kérni ügyfélfogadási időben, illetve
online letölthetők a https://paks.hu/ weboldal HIVATAL menü Ügyintézés/E-ügyintézés
rovatra kattintva, a Szociális és gyermekvédelmi ügyek fül alatt (https://paks.hu/hivatal/eugyintezes/szocialis-es-gyermekvedelmi-ugyek/).

