
 
 

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata 

pályázatot hirdet 

HIÁNYSZAKON TANULÓK TELEPÜLÉSI TÁMOGATÁSA 

elnyerésére 
 

 

Hiányszakon tanulók települési támogatása állapítható meg annak a felsőoktatási hallgatónak, 

vagy középiskolai tanulónak, aki az Önkormányzat és gazdasági társasága, valamint a 

Taktaharkányban működő állami szervek hosszú távú munkaerő-igényei biztosítása 

szempontjából a Képviselő-testület által meghatározott szakon, vagy szakirányon tanul. 

 

A Képviselő-testület 110/2016. (VIII. 22.) határozatával a hiányszakon tanulók települési 

támogatásához a jogosult szakokat és szakirányokat az alábbiak szerint állapította meg: 

 

1. Középiskolai szakok: 

- ács-állványozó, 

- asztalos (bútor és épület) 

- autószerelő, 

- betonelemgyártó, 

- burkoló, 

- elektromos gép- és készülékszerelő, 

- elektronikai műszerész, 

- elektronikai technikus, 

- épület- és építménybádogos, 

- esztergályos, 

- gáz- és tüzeléstechnikai műszerész, 

- gyógypedagógiai asszisztens, 

- gyógytornász, 

- háztartásigép-szerelő, 

- hidegburkoló, 

- irodai asszisztens, 

- karbantartó, csőszerelő, 

- kertész (és kertészeti szakmák), 

- kovács, 

- kőműves és hidegburkoló, 

- kőműves, 

- lakatos (gép és szerkezet) 

- melegburkoló, 

- mérlegképes könyvelő, 

- mezőgazdasági gépszerelő, 

- óvodai dajka, 

- pedagógiai asszisztens, 

- rendezvénytechnikus, 



- szobafestő, mázoló, tapétázó, 

- térburkoló, tetőfedő, 

- útépítő, 

- vízvezeték- és vízkészülék-szerelő, 

- pedagógiai asszisztens, 

- gyógypedagógus, 

- gyógytornász, 

 

2. Felsőoktatási szakok: 

- bármely szakos tanár, 

- egészségügyi gondozás és prevenció (védőnő), 

- fogorvos,  

- jogász, 

- közigazgatás-szervező, 

- mezőgazdasági mérnök, 

- orvos, 

- óvodapedagógus, 

- tanító 

 

 

Pályázni a Taktaharkányi Polgármesteri Hivatalban igényelhető kérelem benyújtásával lehet 

2016. október 28-ig. 

 

A hiányszakon tanulók települési támogatása havi összege legfeljebb az öregségi nyugdíj 

mindenkori legkisebb összegét érheti el. 

 

A hiányszakon tanulók települési támogatását a Szociális Bizottság egy tanévre állapítja meg. 

 

A hiányszakon tanulók települési támogatására való jogosultság megállapításának feltétele, 

hogy a jogosult írásban vállalja, hogy 

a) a szak, vagy szakirány elvégzése után legalább annyi ideig, ameddig a támogatást kapta 

az Önkormányzatnál, gazdasági társaságánál vagy a Taktaharkányban működő állami 

szervnél a végzettségének megfelelő munkát, a végzettségének megfelelő bérért elvállalja, 

valamint munkáját személyesen, az általában elvárható szakértelemmel és gondossággal, a 

munkájára vonatkozó szabályok, előírások és utasítások, szokások szerint elvégezze, 

b) amennyiben a szakot, vagy szakirányt a szak, vagy szakirány elvégzésére előírt időszak 

alatt nem végzi el, továbbá az a) pontban meghatározottakat nem teljesíti, a részére juttatott 

hiányszakon tanulók települési támogatását a jegybanki alapkamattal megemelt összegben 6 

hónapon belül visszafizeti. 

 

Taktaharkány, 2016. október 10. 

 

 

Dr. Szemán Ákos 

polgármester 


