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 A műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok 
ösztöndíjazásáról szóló rendelet 14. szakasza (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 46/15 
száma) alapján  
 Szabadka város polgármestere 2016. szeptember 30-án meghozza az alábbi 
 
        

DÖNTÉST  
a műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok részére történő 

ösztöndíjazásról a 2016/2017 tanévben  
 

I. 
 

 Megállapítjuk, hogy Kristian Šećiri elállt az ösztöndíjtól, melyet A műszaki 
hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok részére történő 2016/2017 évi 
ösztöndíjazásról szóló II-67-6/2016 számú, 2016. augusztus 19-én kelt döntéssel kapott meg, 
ezért a döntésnek az a része érvényét veszíti. 
 

 
II 

 A 2016. augusztus 18-án az Ösztöndíjbizottság által elkészített ranglista és a Bizottság 
2016. szeptember 30-án meghozott javaslata alapján a műszaki hiányszakmákat tanuló első 
osztályos középiskolai diákok 2016/2017 tanévben nyújtandó ösztöndíját a következő diák 
kapja: 
            
             Márton Matin. 
 

III. 
 Ezt a döntést közzé kell tenni a város hivatalos honlapján is. 
 Az a hallgató, aki nem részesül az ösztöndíjban, fellebbezést nyújthat be a Szabadkai 
Városi Tanácshoz, az ösztöndíj odaítéléséről szóló döntésnek a város honlapján való 
közzétételét követő 8 napon belül. 

                                                    
 

 
I n d o k l á s 

 
      Szabadka város polgármestere 2016. augusztus 18-án döntést hozott a műszaki 
hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok részére történő ösztöndíjazásról a 
2016/2017 tanévben.  

Az említett döntéssel 30 ösztöndíj lett kiosztva, többek között Šećiri Kristiannak is. 
2016. szeptember 23-án Selimović Manuela, a diák édesanyja írásbeli nyilatkozatot nyújtott 
be, mellyel lemondott az ösztöndíjról, mert fia otthagyta az Ivan Sarić Műszaki Iskolát, és 
most a szabadkai Bosa Milićević Közgazdasági Középiskolába jár. 



 

 

Az Ivan Sarić Műszaki Iskola 2016. szeptember 23-án Szabadka Város Társadalmi 
Tevékenységek Titkárságának elküldte az arról szóló bizonylatot, hogy Kristian Šećiri tanuló 
a szülők kérésére kiiratkozott az iskolából, és átment a szabadkai Bosa Milićević 
Közgazdasági Középiskolába. 

 A műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai diákok 
ösztöndíjazásáról szóló rendelet 2. szakaszának 2. bekezdése (Szabadka Város Hivatalos 
Lapjának 46/15 száma) alapján évente 30 ösztöndíj ítélhető oda. 

 Az Ösztöndíjbizottság 2016. szeptember 30-án javasolta, hogy az ösztöndíjat Márton 
Matinnak ítéljék oda, aki a ranglistán a 32. helyet foglalta el, de nagyobb az átlagosztályzata, 
mint a 31. helyen szereplő tanulóé (a harmadik-negyedik tizedest számítva), így jogosultságot 
szerzett az ösztöndíj megszerzésére A műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos 
középiskolai diákok ösztöndíjazásáról szóló rendelet 9. szakaszának (Szabadka Város 
Hivatalos Lapjának 46/2015 száma) értelmében, ha a tanulók mindkét kritérium alapján 
azonos pontszámot szereznek, az a tanuló élvez elsőbbséget, akinek nagyobb a tanulmányi 
átlaga.  

   
 A felsoroltak alapján A műszaki hiányszakmákat tanuló első osztályos középiskolai 
diákok ösztöndíjazásáról szóló rendelet 14. szakaszával (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 
46/15 száma) összhangban meghoztuk a döntést a rendelkező részben foglaltak szerint.  
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