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259. 
 
A helyi önkormányzatokról szóló törvény (a Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 129/2007. sz.) 
44. szakasza 1. bekezdésének 5. és 6. pontja, Zenta Község statútumának (Zenta Község Hivatalos 
Lapja, 5/2011. sz.) 75. szakasza 1. bekezdésének 8. és 14. pontja, Zenta Község egyetemi hallgatói 
ösztöndíjalapjának létrehozásáról szóló rendelet (Zenta Község Hivatalos Lapja, 8/2009 sz.) 6. 
szakaszának 1. pontja és 11. szakasza, Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja eszközeinek 
a felosztásáról szóló szabályzat (Zenta Község Hivatalos Lapja, 16/2009., 17/2010. és 14/2012. sz.) 
4. szakaszának 2. bekezdése, valamint az ösztöndíjak odaítélésben illetékes bizottság javaslata 
alapján Zenta Község polgármestere 2012. november 8-án meghozza az alábbi  
 
 

H A T Á R O Z A T O T 
A ZENTA KÖZSÉGBELI EGYETEMI HALLGATÓK 2012/2013. TA NÉVI 

ÖSZTÖNDÍJAZÁSÁRA VONATKOZÓ PÁLYÁZAT KIÍRÁSÁRÓL 
 

I 
 

Ezennel pályázatot írunk ki az egyetemi hallgatók 2012/2013. tanévi ösztöndíjazása céljából.  
 

II 
 

A 2012/2013. tanévben 11 hallgató részesül ösztöndíjban az alábbiak szerint: 
 
 
Hiányszakmák: 

 
1. Matematika szakos tanár – 2 ösztöndíj 
2. Szerb nyelv, mint környezetnyelv szakos tanár – 2 ösztöndíj  
3. Fizika szakos tanár – 1 ösztöndíj 
4. Angol nyelv és irodalom szakos tanár – 1 ösztöndíj 
5. Okleveles gyógyszerész – 1 ösztöndíj 
6. Energetikai szakirányú elektrotechnikai mérnök – 1 ösztöndíj 
7. Nemzetközi közlekedési és szállítmányozási szakirányú közúti közlekedési 
technológus – 1 ösztöndíj 
8. Marketing szakirányú kereskedelmi ügyviteli szervező – 1 ösztöndíj 
9. Statisztikai és informatikai mérnök – 1 ösztöndíj. 

 
A fenti hiányszakmák hallgatói mellett a pályázatra jelentkezhetnek bármelyik másik egyetemi 
szakirány hallgatói is, azzal, hogy az ő pályázatukat Zenta Község egyetemi hallgatói 
ösztöndíjalapja eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat által előírt módon veszik figyelembe. 
 

III 
 

Az ösztöndíj összege havi 6000 dinár. 
Az ösztöndíj kifizetése ezen pályázat alapján a 2012/2013. tanévre a 2012. október 1-étől 2013. 
június 30-áig terjedő időszakra folyósítandó. 
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IV 
 
Az ösztöndíj odaítélésére kiírt pályázatra az alábbi feltételeknek és mércéknek eleget tevő 
első-, második- és harmadik fokozatú egyetemi képzésben részesülő egyetemi hallgató 
jelentkezhet: 
 
- a Szerb Köztársaság állampolgára, 
- állandó lakóhelye az ösztöndíj odaítélését célzó pályázatának benyújtása idején, illetve az azt 
megelőző egy év során Zenta Község területén van, 
- nem töltötte be a 25. életévét – alapszintű egyetemi hallgató esetében, illetve a 26. életévét 
mesterfokozaton levő hallgató esetében, valamint a 28. életévét orvostanhallgató esetében, 
- nem ismételt egy egyetemi évet sem, 
- elsőéves egyetemi hallgató és hiányszakmát tanul, 
- a tanulmányai végzéséhez a Szerb Köztársaságban levő karra iratkozott, amelynek az alapítója a 
Szerb Köztársaság, autonóm tartomány vagy helyi  önkormányzati egység, 
- okleveles akadémiai – mesterképzés hallgatója (kivéve az elsőéves egyetemi hallgatót), aki a kar 
oktatási programja szerint legalább 10 szemeszterig (300 ESBP) tartó tanulmányra iratkozott be az 
évek egymás utáni teljesítésével, 
- doktori akadémiai képzés hallgatója, aki nincs munkaviszonyban, az évek egymás utáni 
teljesítésével, 
- nem szerzett abszolvensi státust vagy  olyan  státust,  amely a  bolognai  rendszer  szerint  
megfelel ezen státusnak, 
- nem használója egyetemi ösztöndíjnak vagy hitelnek a Szerb Köztársaság vagy a Vajdaság  
Autonóm Tartomány költségvetéséből, valamint más forrásokból sem. 
 

V 
 
Az ösztöndíj odaítélésére kiírt pályázatra a kitöltött jelentkezési űrlap mellett, amelyet 
közzétettek 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 (csak az elsőéves egyetemi 
hallgatók esetében), 
- lakhelyigazolást, amelyet  a Belügyminisztérium  hatásköri szerve ad  ki  a pályázat benyújtója és 
a fiatalkorú gyermekek számára, akik a jelentkezés benyújtóval élnek közös  háztartásban 
lakhelyigazolást a kérelem benyújtója és a háztartása fiatalkorú családtagjai számára, 
- megfelelő állampolgársági bizonylatot, 
- a családi háztartás minden jövedelmet megvalósító tagjának a pályázat benyújtását megelőző 
három hónapi jövedelméről szóló bizonylatot (keresetről szóló bizonylatot a munkaadótól, illetve 
jövedelemről szóló bizonylatot az Adóigazgatóságtól vállalkozók esetében),  
- az előző év kataszteri jövedelméről szóló bizonylatot a közös háztartás minden tagja számára, 
- a munkanélküliség bizonyítékát azon munkanélküli személyekre vonatkozóan, akikkel a kérelem 
benyújtója egy háztartásban él,  
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- a családi háztartás valamennyi tagja személyi igazolványának fénymásolatát, a pályázóét és a 
kiskorú családtagjaiét kivéve, 
- a közös háztartás iskolába járó tagjainak iskolalátogatási igazolását, 
- a folyószámlakártya mindkét oldalának a fénymásolatát, vagy nyilatkozatot arról, hogy ezt  
az ösztöndíj odaítéléséről szóló rendelet kézhezvételétől számított 8 napon belül benyújtja, és 
egyúttal  tudomásul veszi, hogy  amennyiben ezt mégsem teszi meg ebben a  határidőben, akkor 
elveszíti az  ösztöndíjra való jogosultságot,   
- a pályázó azon nyilatkozatát, miszerint nem kap egyetemi ösztöndíjat vagy hitelt  a Szerb 
Köztársaság  vagy a Vajdaság Autonóm  Tartomány költségvetéséből, valamint egyéb forrásból 
sem,    
- a pályázó munkanélküli családtagjának nyilatkozatát az idénymunkával vagy más módon 
megvalósított bevételeinek mértékéről,  
-  bizonyítékot vagy nyilatkozatot arról, hogy a pályázó nem ismételte az egyetemi évek egyikét  
sem, 
- а pályázó azon nyilatkozatát, hogy nincs munkaviszonyban. 
 

VI 
 
A pályázatot vagy a közzétett pályázatról szóló tájékoztatást közzé kell tenni a tömegtájékoztatási 
eszközökben: a kábeltévén, a község hivatalos honlapján, Zenta Község Közigazgatási Hivatalának 
hirdetőtábláján, Zenta Község Hivatalos Lapjában, illetve legalább egy szerb és egy magyar nyelvű 
napilapban. 

VII 
 

A pályázatra való jelentkezés határideje a pályázat közzétételétől számított 15 nap. 
 

VIII 
 
Az ösztöndíjak odaítéléséről szóló döntést А Zenta Község egyetemi hallgatói ösztöndíjalapja 
eszközeinek a felosztásáról szóló szabályzat rendelkezései alapján hozzák meg. 
 
A jelölteket a pályázat eredményéről a pályázat lezárását követő 30 napon belül tájékoztatják. 

 
IX 

 
A pályázatra való jelentkezést személyesen vagy postai úton lehet benyújtani a következő címre: 
Zenta Község Közigazgatási Hivatala, Általános közigazgatási és társadalmi tevékenységi osztály, 
24400 Zenta, Fő tér 1., 31-es iroda (a Községi Képviselő-testület épületében). 
A borítékon kötelezően fel kell tüntetni: AZ ÖSZTÖNDÍJ ODAÍTÉLÉSÉRE KIÍRT 
PÁLYÁZATRA, TILOS FELBONTANI! 
Kiegészítő tájékoztatás a (024) 655-428 telefonszámon kapható. 
 
Szerb Köztársaság  
Vajdaság Autonóm Tartomány   
Zenta Község 
Zenta Község Polgármestere 
Szám: 451-93/2012-II 
Kelt: 2012. november 8. 
Z e n t a   

 
Ceglédi Rudolf  s.k. 

 
Zenta Község Polgármestere  
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KIADÓ:  Képviselő-testületi és végrehajtási osztály, Zenta, Fő tér .  1. 
Telefon: 024/655-444 
Telefon: 024/655-444 FELELŐS 

SZERKESZTŐ: 

 

Körmöci Károly okleveles jogász, 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: Képviselő-testületi és végrehajtási osztály 

PÉLDÁNYSZÁM 200 db 
 


