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A hallgatói ösztöndíjakról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. sz.) 19. 
szakasza 4. bekezdése alapján, és az ösztöndíjak odaítélésében illetékes bizottság ösztöndíjak 
odaítéléséről szóló végleges ranglistajavaslata alapján, amely kelt 2014.12.16-án, Zenta 
község polgármestere 2014.12.17-én meghozta a következő 
 
 

HATÁROZATOT 
A HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL A 2014/2015-ÖS TANÉVBEN 

 
I. A 2014/2015-ös tanévben Zenta község a következő, a község területén lakóhellyel 
rendelkező egyetemistáknak ítél oda ösztöndíjat: 

1. Horváth Erik       Szabadkai Műszaki Szakfőiskola-internet és elektronikus ügyvitel  
2. Búrány Hajnalka Bölcsészettudományi Egyetem Újvidék - magyar nyelv és irodalom 
3. Fajka Bence        Szabadkai Műszaki Szakfőiskola-internet és elektronikus ügyvitel   
4.Sandra Stojanović Belgrádi Egyetem Politikai Tudományok Kara-Újságírás és                   

kommunikológia 
5. Tijana Živanović Újvidéki Természettudományi-matematikai Kar -okleveles vegyész 
6.Sreten Ilić Újvidéki Természettudományi-matematikai Kar – Vadászturisztikai 

tevékenységszervező  
7. Fehér Miklós       Bölcsészettudományi Egyetem Újvidék-Hungarológia 
8. Sanja Vukanić     Közgazdasági egyetem -Szabadka 

 
II.  A polgármester elutasítja Kólity Csongor jelentkezését az ösztöndíj odaítélésére, mivel 
nem teljesítette a hallgatói ösztöndíjakról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 
16/2013. sz.) 5. szakasza 4. fordulatának feltételeit. 
 
III. Zenta község polgármestere az ösztöndíjazottal írásos formában szerződést köt az 
ösztöndíjazásról, ennek a határozatnak a meghozatalától számított 15 napon belül. 
 

I n d o k l á s  
 
A Községi Közigazgatási Hivatal általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztálya 
2014.11.18-án kiírta a pályázatot a Zenta község területén lakóhellyel rendelkező 
egyetemistáknak a 2014/2015. tanévben való ösztöndíjazásáról a 451-48-3/2014-IV-02-es 
szám alatt, amely pályázat közzé lett téve a község hivatalos honlapján és a Községi 
Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján 2014.11.18-án. 
A pályázati jelentkezések benyújtásának határideje a pályázat közzétételétől számított15 nap 
volt.  
Az előirányozott pályázati határidőn belül 9 hiánytalan és határidőben benyújtott jelentkezés 
érkezett. 
Az ösztöndíjak odaítélésében illetékes bizottság 2014.12.09-én tartott ülésén megállapította, 
hogy a 9 jelentkezésből 1 jelentkezés nem felel meg a hallgatói ösztöndíjakról szóló 



szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2013. sz.) 5. szakasza 4. fordulatának 
előirányozott pályázati feltételeinek, mert a jelentkező Kólity Csongor, olyan egyetem 
hallgatója, amelyet nem a Szerb Köztársaság, az autonóm tartomány vagy a helyi 
önkormányzati alapított. 
Az ösztöndíjak odaítélésében illetékes bizottság a hallgatói ösztöndíjakról szóló szabályzat 
19. szakasza alapján összeállította azon hallgatók végleges ranglista javaslatát, akik teljesítik 
az ösztöndíjak odaítélésének feltételeit az alábbiak szerint: 
 

1. Horváth  Erik                         200 pont 
2. Búrány Hajnalka  190 pont 
3. Fajka Bence                        185 pont  
4. Sandra Stojanović  170 pont  
5. Tijana Živanović  170 pont 
6. Sreten Ilić              155 pont 
7. Fehér Miklós              150 pont  
8. Sanja Vukanić  130 pont 

 
A végleges ranglista javaslat alapján, a község polgármestere a hallgatói ösztöndíjakról szóló 
szabályzat 19. szakaszának 4. bekezdése alapján hozta meg ezt a határozatot. 
A pályázat 13 ösztöndíj odaítélésére volt kiírva, de a kis számú hallgatói érdeklődésre való 
tekintettel, az ösztöndíjak odaítélésében illetékes bizottság javaslatára a község polgármestere 
úgy döntött, hogy az ösztöndíjat a ranglistán szereplő mind a 8 pályázó egyetemistának 
odaítéli. 
Ez a határozat végleges és közzé kell tenni a község hivatalos honlapján és a Községi 
Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján. 
 
 
                                                                                             Ceglédi Rudolf, 
                                                                                        a község polgármestere 


