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1. 
Zenta község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta 
Község Hivatalos Lapja, 16/2009. szám)   4. szakasza alapján  Zenta község polgármestere  
2010.01.04-én  kiírja  az alábbi  
 

PÁLYÁZATOT   
 

A 2009/2010. TANÉVRE ZENTA KÖZSÉG TERÜLETÉN LAKÓHELLYEL RENDELKEZŐ 
EGYETEMI HALLGATÓKNAK AZ ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉRE   

 
I.   
 

A község polgármestere kiírja a 2009/2010. tanév második félévétől kezdődően az egyetemi hallgatók 
ösztöndíjazására vonatkozó pályázatot.  
 

II.  
 

A 2009/2010. tanévben 30 hallgató részesül ösztöndíjban az  alábbiak szerint:   
Hiányszakmák:   
 

1. Okleveles közgazdász – egy ösztöndíj 
2. Okleveles jogász – egy ösztöndíj  
3. Okleveles zenész  – egy ösztöndíj 
4. Akadémikus zenész– egy ösztöndíj 
5. Okleveles zenei pedagógus – egy ösztöndíj 
6. Matematika tanár– egy ösztöndíj 
7. Okleveles matematikus – egy ösztöndíj 
8. Képzőművészet tanár – egy ösztöndíj 
9. Okleveles informatikus – egy ösztöndíj 
10. Okleveles pedagógus – egy ösztöndíj 
11. Pedagógia tanár  – egy ösztöndíj 
12. Orvosdoktor – egy ösztöndíj 
13. Okleveles gyógyszerész – egy ösztöndíj  
14. Az angol nyelv és irodalom tanára, illetve okleveles nyelvésze – egy ösztöndíj  
15. Okleveles vegyészmérnök és gyógyszerészmérnök – egy ösztöndíj  
16. A német nyelv és irodalom tanára, illetve okleveles nyelvésze  – egy ösztöndíj 
17. Fizikatanár – egy ösztöndíj 
18. Okleveles fizikus – egy ösztöndíj 
19. Informatika tanár  – egy ösztöndíj 
20. Műszaki és informatika tanár– egy ösztöndíj 
21. Okleveles vegyész – egy ösztöndíj 
22. Vegyészmérnök – egy ösztöndíj 
23. Okleveles gépészmérnök – egy ösztöndíj 
24. A szerb nyelv és irodalom tanára az iskolákban, amelyekben az oktató-nevelő tevékenység 

magyar nyelven folyik– egy ösztöndíj 
25. A klasszikus nyelvészet tanára  – egy ösztöndíj 
26. Okleveles klasszikus nyelvész  – egy ösztöndíj 
27. Szociológia tanár  – egy ösztöndíj 
28. Okleveles szociológus – egy ösztöndíj  
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29. Vegytan tanár – egy ösztöndíj 
30. Vegytan és fizika tanár – egy ösztöndíj 
31. Biológia tanár – egy ösztöndíj 
32. Okleveles biológus – egy ösztöndíj 
33. Okleveles pszichológus  – egy ösztöndíj 
34. Pszichológia tanár  – egy ösztöndíj 
35. Okleveles könyvtáros  - informatikus  – egy ösztöndíj 
36. Művészettörténész  – egy ösztöndíj 
37. Okleveles szociális dolgozó – egy ösztöndíj 
Egyéb foglalkozások: 
38. Okleveles logopédus  – egy ösztöndíj 
39. Okleveles gyógypedagógus– egy ösztöndíj   
40. Okleveles menedzser – egy ösztöndíj 
41. A magyar nyelv és irodalom tanára – egy ösztöndíj  
42. A magyar nyelv és irodalom nyelvésze  – egy ösztöndíj 
43. Okleveles élelmiszeripari vegyészmérnök – egy ösztöndíj 
44. Okleveles gépészmérnök – egy ösztöndíj 
45. Okleveles építészmérnök  – egy ösztöndíj 
46. Fogorvosdoktor – egy ösztöndíj 
47. Okleveles gyümölcs- és szőlőtermesztési mezőgazdasági mérnök– egy ösztöndíj   
48. Erdészeti, tájépítészeti és kertészeti mérnök – egy ösztöndíj 
49. Okleveles kertészmérnök  – egy ösztöndíj 
50. Okleveles erdészmérnök – egy ösztöndíj 
51. Okleveles földtani mérnök  – egy ösztöndíj 
52. Okleveles építészmérnök – egy ösztöndíj 
53. Építészeti meliorizációtervező  – egy ösztöndíj 
54. Okleveles kül- és belkereskedelmi közgazdász  – egy ösztöndíj 
55. Okleveles idegenforgalmi és vendéglátóipari közgazdász  – egy ösztöndíj 
56. Okleveles turizmológus  – egy ösztöndíj 
57. Okleveles munkaszervezési mérnök– egy ösztöndíj  
58. Okleveles termelő-menedzsment mérnök  – egy ösztöndíj 
59. Okleveles statisztikai és informatikai közgazdász  – egy ösztöndíj 
60. Osztálytanító – egy ösztöndíj 
61. Filozófus  – egy ösztöndíj 
62. Ökológus – egy ösztöndíj  
63. Okleveles ökológus  – egy ösztöndíj 
64. Környezetvédelmi mérnök – egy ösztöndíj  
65. Biokémikus  – egy ösztöndíj 

 
III.   

 
Az ösztöndíj mértéke 6.000,00 dinár.  
A 2009/2010. tanévben a jelen pályázat szerinti ösztöndíjak kifizetésére a 2010.01.01-től a  
2010.06.30-áig terjedő időszakban  kerül sor.   
 

IV.  
 

Az ösztöndíj odaítélésére kiírt pályázatra a jelentkezést az első, második, harmadik és további éves 
hallgató az alábbi feltételek és ismérvek mellett nyújthatja  be:  



 

ZENTA KÖZSÉG HIVATALOS LAPJA 

− 1. szám − 
2010. január 4. 

 

 - 3 -

- a Szerb Köztársaság állampolgára  
- a lakóhelye a jelen szabályzat hatálybalépésének, valamint az ösztöndíj odaítélését célzó 

jelentkezése benyújtásának idején Zenta község területén van,  
- nem töltötte be a 25. életévét – alapszintű egyetemi hallgató esetében, azaz 26. életévét 

mesterfokozaton levő hallgató esetében, azaz a 28. életévét orvostanhallgató esetében,  
- nem ismételt egy egyetemi évet sem,   
- első éves egyetemi hallgató és hiányszakmát tanul,  
- a tanulmányai végzéséhez a Szerb Köztársaságban levő karra iratkozott, amelynek az alapítója a 

Szerb Köztársaság,  
- hogy posztgraduális akadémiai tanulmányok - mesterképzés hallgatója (kivéve az elsőéves 

egyetemi hallgatót), aki a kar oktatási programja szerint legalább 10 szemeszterig (300 ESPB) tartó 
tanulmányra iratkozott be az évek egymás utáni teljesítésével,  

- doktori akadémiai tanulmányok hallgatója, aki nincs munkaviszonyban, az évek egymás utáni 
teljesítésével,  

- nem szerzett abszolvensi státust,  
- hallgató, aki nem használója ösztöndíjnak vagy a Szerb Köztársaság vagy a Vajdaság Autonóm 

Tartomány költségvetésének. 
 

V.   
Az ösztöndíj odaítélésére kiírt pályázatra a kitöltött jelentkezési űrlap mellett, amely közzé lett téve 
Zenta  község hivatalos honlapján a  www.zenta-senta.co.rs  címen,   a jelöltnek csatolnia kell:   
- a rövid életrajzát,  
- a megfelelő egyetemi évre való beiratkozásról szóló eredeti bizonylatot,  
- a másod- és következő éves hallgatók átlagosztályzatáról szóló bizonylatot,  
- a letett vizsgákról szóló bizonylatot azon hallgatók esetében, akik számára az egyetem nem adja ki 

az átlagosztályzatról szóló bizonylatot,  
- a középiskola minden osztálya bizonyítványának hiteles fénymásolatát,  
- lakhelyigazolást a jelentkezés benyújtója és a háztartása fiatalkorú személyei számára,  
- bizonylatot, hogy a Szerb Köztársaság állampolgára,   
- a jelentkezés benyújtását megelőző három hónap jövedelméről szóló bizonylatot a családi háztartás 

minden jövedelmet megvalósító tagja számára (keresetről szóló bizonylatot a munkaadótól, és 
jövedelemről szóló bizonylatot az Adóigazgatóságtól vállalkozók esetében),  

- az előző év kataszteri jövedeleméről szóló bizonylatot a családi háztartás minden tagja számára,  
- a munkanélküliség bizonyítékát,   
- a családi háztartás minden tagja személyi igazolványának a fénymásolatát, kivéve a fiatalkorú 

személyeket,  
- a közös háztartásiskoláztatáson levő tagjainak az iskolalátogatási igazolását,   
- a folyószámlakártya mindkét oldalának a fénymásolatát.  
 

VI.  
A pályázatot közzé kell tenni a tömegtájékoztatási eszközökben: a kábeltévén, a község hivatalos 
honlapján, a Községi Közigazgatási Hivatal hirdetőtábláján, Zenta Község Hivatalos Lapjában, a 
Magyar Szó és a Dnevnik napilapokban.  
 

VII.  
A pályázati jelentkezések benyújtásának a határideje a pályázat közzétételétől számított 15 nap.   
 
 
 

http://www.zenta-senta.co.rs/
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VIII.   
 

A jelölteknek a pályázat eredményéről való tájékoztatásának a határideje a pályázat lezárása utáni 30 
nap.  
 

IX.   
 

A pályázati jelentkezéseket személyesen vagy postai úton kell megküldeni a következő címre: ZENTA 
KÖZSÉG, ÁLTALÁNOS KÖZGAZGATÁSI ÉS TÁRSADALMI TEVÉKENYSÉGEK OSZTÁLYA, 
24400 ZENTA, FŐ TÉR 1., 22-ES  IRODA.  
 
A borítékon kötelezően fel kell tüntetni: AZ ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉRE KIÍRT PÁLYÁZATRA, 
NEM FELBONTANI.   
Kiegészítő tájékoztatásért forduljanak  a  024/813-574-es  telefon 269-es mellékére.  
 
                      Pék Zoltan, s.k.  
       a  község  polgármestere   
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KIADÓ: A KKT, a KT és a község polgármestere teendőiben illetékes 
osztály, Zenta, Fő tér 1. Telefon: 024/813-574 

FELELŐS 
SZERKESZTŐ: Pásztor Mária, a Zentai KKT titkára 

ÉVI 
ELŐFIZETÉS: 

2.400,00 din. Az előleget háromhavonként vagy egy évre előre kell 
fizetni. A hirdetés díja 2.000,00 dinár, előfizetőknek 1.000,00 dinár. 
A költségvetés használóinak a hirdetés díjmentes. 

EGYSZÁMLA- 
SZÁM: 840-745151843-03 – községi szintű egyéb bevételek 

NYOMTATJA: A KKT, a KT és a község polgármestere teendőiben illetékes osztály 
PÉLDÁNYSZÁM 200 db 
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