Pályázati felhívás
Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az EFOP-1.2.11-16-2017-00029 „Kisújszállás a
Te otthonod!” pályázatban elnyert forrásból városi ösztöndíjat hozott létre, melynek célja, hogy – a szociális
helyzet és a tanulmányi eredmények figyelembevételével különböző mértékű ösztöndíjjal - támogassa
azokat a kisújszállási fiatalokat, akik hiányszakmaként elismert területen szereznek végzettséget.
Az ösztöndíj elnyerésének általános feltételei:
- a pályázó Kisújszállás közigazgatási területén lakóhellyel rendelkezik
- a pályázó 18. életévét betöltötte, de a pályázat benyújtásakor 36. életévét még nem töltötte be
- a pályázó hiányszakmaként elismert végzettséget kíván megszerezni
- a pályázó vállalja, hogy a támogatási időszak alatt 10 óra közösségi célú önkéntes tevékenységet
végez Kisújszállás Város Önkormányzatával szerződésben álló együttműködő partnernél
- a pályázó hozzájárul az ösztönző támogatás igénylésének jogosságát alátámasztó szociális helyzetére
vonatkozó személyes adatainak kezeléséhez
- a pályázó családjában az egy főre eső jövedelem nem haladja meg a 300 000 forintot, egyedül élő
esetén a 350 000 forintot
Nem részesíthető ösztöndíjban Kisújszállás Város Önkormányzata polgármestere, alpolgármestere,
képviselő-testületének tagja, valamint ezen személyek Ptk. szerinti hozzátartozója.
A pályázathoz csatolni kell:
- kérelmező és közeli hozzátartozói jövedelmének igazolására a jövedelem típusának megfelelő irat
- 30 napnál nem régebbi hallgatói jogviszony igazolás/legalább 6 hónap időtartamú szakmai képzésen
való részvételt igazoló dokumentum
- Kisújszálláson működő munkáltatóval kötött tanulmányi szerződés (amennyiben rendelkezik
ilyennel)
- szakmai végzettség megszerzésére irányuló képzés esetén az utolsó lezárt félévben elért tanulmányi
eredmény átlagát igazoló hivatalos dokumentum
- felsőoktatási tanulmányok esetén:
a) az utolsó lezárt félévben elért tanulmányi eredmény átlagát igazoló dokumentum
b) országos tanulmányi versenyen elért 1-10. helyezést igazoló dokumentum (amennyiben
rendelkezik ilyennel)
c) Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartott előadást igazoló dokumentum (amennyiben
rendelkezik ilyennel)
A pályázatokat 2018. szeptember 15. napjáig a Kisújszállási Polgármesteri Hivatal (Kisújszállás, Szabadság
tér 1.) fsz. 14. helyiségében kell benyújtani.
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Hiányszakmák listája (a városi ösztöndíjról szóló 6/2018. (II. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete
alapján)
ápolás és betegellátás (gyógytornász)
ápolás és betegellátás (diplomás ápoló)
ápolás és betegellátás (dietetikus)
egészségügyi szervező (egészségügyi menedzser, szállodai recepciós)
szociális munka
gyógypedagógia
környezetgazdálkodási agrármérnök
igazgatásszervező – közigazgatás-szervező
környezetmérnök
környezettervező szakember, (környezettan, környezettudomány,
vidékfejlesztési agrármérnöki, természetvédelmi mérnöki
tájrendező és kertépítő mérnök (tájgazdálkodási mérnök)
pénzügyi szakos közgazdász, pénzügy és számvitel
andragógus
agrármérnök (vidékfejlesztési agrármérnök)
építőmérnök (magasépítő mérnök, mélyépítő mérnök)
építészmérnök
gépészmérnök
energetikai mérnök, mechatronikai mérnök- elektromérnök
jogász
állattenyésztő mérnök
műszaki menedzser
programtervező informatikus
geológus
geográfus

környezetmérnök,

kertészmérnöki,

közgazdászszakok, gazdasági ügyintéző: alkalmazott közgazdaságtan, gazdálkodás és menedzsment,
közigazgatás-szervező, emberi erőforrások, nemzetközi gazdálkodás, turizmus-vendéglátás, kereskedelem és
marketing
munkaügyi és társadalombiztosítási igazgatási (társadalombiztosítás szervező)
szociálpedagógia
turizmus-vendéglátás
kertészmérnök
általános orvos, fizioterápia szakorvos, fizikális medicina és rehabilitációs orvoslás, orvosi rehabilitáció, háziorvostan,
házi gyermekorvos (csecsemő- és gyermekgyógyászat)
szállodai szobaasszony, uszodamester, gazdasági ügyintéző, hegesztő, lakatos, forgácsoló, szociális gondozó ápoló,
szakápoló, mentálhigiénés asszisztens, gyógymasszőr, diétás szakács, női szabó, textiltermék összeállító,
elektromechanikai műszerész, autószerelő, karosszérialakatos, járműfényező, autó értékesítő, banki ügyintéző, lakatos
(szakirány élhajlítógépkezelő, lézergépkezelő), CNC forgácsoló, CNC technológus, műszaki rajzoló, magasépítő
technikus, jogi asszisztens, mérlegképes könyvelő, ingatlanközvetítő, értékbecslő, tb és bérügyintéző,
munkavédelmi technikus, szállodai, kemping recepciós,

