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Szabadka
A Szabadka város területéről származó hallgatók ösztöndíjazásáról szóló rendelet
8. szakaszának 1. bekezdés 2 fordulata (Szabadka Város Hivatalos Lapjának 27/13 és
34/14 száma) alapján az Ösztöndíjbizottság 2015.11.3-én közzéteszi az alábbi
PÁLYÁZATOT
SZABADKA VÁROS TERÜLETÉRŐL SZÁRMAZÓ HALLGATÓK
ÖSZTÖNDÍJAZÁSÁRA A 2015/2016-ÖS TANÉVBEN
I
Összesen 100 ösztöndíj kerül kiosztásra.
Az ösztöndíjat a 2015/2016-ös tanévre adjuk, és tíz egyenlő havi összegben kerül
kifizetésre.
Az egy hallgatóra eső ösztöndíj mértéke megegyezik azzal az ösztöndíj összeggel,
melyre a jövedelemadóról szóló törvény értelmében nem kell jövedelemadót fizetni
II
Erre az ösztöndíjra a hallgatók az alábbi feltételek mellett jogosultak:
- a Szerb Köztársaság állampolgárai, és lakóhelyük a pályázat meghirdetését
megelőző egy éve Szabadka Város területén van,
- az egyetemi/főiskolai alapképzés, a mesterképzés, szakirányú továbbképzések
bármelyik évfolyamára iratkoznak be olyan felsőoktatási intézményben, melynek
alapítója a Szerb Köztársaság.
III
Ösztöndíjra nem jogosult az a hallgató, aki:
- abszolvensi státusban van,
- munkaviszonyban van,
- ha a tanév folyamán megszakítja tanulmányait,
- betöltötte 26. életévét.
IV
Az ösztöndíjigényléshez a hallgatónak a kitöltött jelentkezési laphoz az alábbi
dokumentumokat kell mellékelnie:
- rövid életrajzot;
- bizonylatot arról, hogy a pályázó beiratkozott a felsőfokú intézménybe, vagy
az egyetem, illetve főiskola következő évfolyamára

-

bizonylatot az előző években elért tanulmányi átlageredményről, az I. évre
iratkozó hallgatók pedig bizonyítványt a középiskola mindegyik évében elért
eredményről
- a személyi igazolvány fénymásolatát,
- a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat vagy a Köztársasági Nyugdíjbiztosítási
Alap bizonylatát, vagy két tanú hitelesített nyilatkozatát arról, hogy a szülő
nincs munkaviszonyban,
- két tanú hitelesített nyilatkozatát a háztartás tagjainak számáról és
- bizonylatot az egy háztartásban élők előző két hónapban megvalósított
összbevételéről (a munkaviszonyban lévőknek a munkáltató által kiadott
bizonylatot, a nyugdíjasoknak a Köztársasági Nyugdíjbiztosítási Alap
szabadkai kirendeltsége által kiadott, mindkét csekkről szóló bizonylatot, vagy
a bank jelentését a nyugdíj előző havi befizetéséről, más bevételek esetén
pedig az illetékes köztársasági adóhatóság bizonylatát).
A szociális-anyagi helyzet alapján szerezhető pontokhoz a szülői gondoskodást nélkülöző
és/vagy pénzsegélyben részesülő hallgatóknak mellékelniük kell:
– a nevelőcsaládnál való elhelyezésről szóló határozatot, és
– a szociális pénzsegélyre való jogosultságról szóló határozatot is.
A jelentkezési lap kitöltésekor a hallgatók nyilatkozatot tesznek arról, hogy
milyen nyelven folytatják tanulmányaikat, és a hivatalos használatban lévő nyelvek
ismeretéről.

-

V
A bizottság a pontozással összeállítja a ranglistát az alábbi kritériumok szerint:
hiányszakmáról van-e szó – elérhető maximális pontszám 60
elért eredmény alapján – elérhető maximális pontszám 100 és
szociális-gazdasági helyzet – elérhető maximális pontszám 20.

VI
Az ösztöndíj odaítéléséről a polgármester hoz döntést, a Bizottság által
összeállított ranglisták alapján.
Az erről szóló határozat megjelenik a Város hivatalos internetes oldalán (a Város
honlapján).
Az a hallgató, aki nem részesül ösztöndíjban, fellebbezést nyújthat be a
Szabadkai Városi Tanácsnak (a továbbiakban: Városi Tanács), az ösztöndíj odaítéléséről
szóló határozatnak a város honlapján való közzétételét követő nyolc napon belül.
A Városi Tanácsnak a fellebbezéssel kapcsolatos döntése végleges.
VII
Az ösztöndíjazott hallgató a tanulmányi ösztöndíjra való jogát elveszti, ha a
Bizottság megállapítja, hogy az ösztöndíj megpályázása során magáról vagy hallgatói
jogviszonyáról hamis vagy valótlan adatokat közölt, s ezért az ösztöndíjat teljes
egészében köteles visszafizetni a polgármester által aláírt szerződés felbontásáról és
ennek okairól szóló értesítés átvételét követő 30 napon belül.

Ha az ösztöndíjazott hallgató a tanév folyamán megszakítja tanulmányait, erről öt
munkanapon belül köteles értesíteni az ösztöndíjazót.
Az ösztöndíjazott hallgató köteles a hallgatói jogviszony megszűnését követően
felvett ösztöndíjat 30 napon belül visszaadni az ösztöndíjazónak.
VIII
Az ösztöndíj odaítéléséről szóló határozat véglegesítése után az ösztöndíjban
részesülő hallgatóval szerződést kötnek az ösztöndíjazásról.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató a tanulmányai befejezése után 6 hónapig
Szabadka város területén köteles állást keresni.
Az ösztöndíjban részesülő hallgató az első munkába állásakor köteles arról
értesíteni a Városi Közigazgatási Hivatal Társadalmi Tevékenységek Titkárságát a
mellékelt munkaadói bizonylattal.
Amennyiben az ösztöndíjban részesülő hallgató az ösztöndíj utolsó részletének
átvételét követő egy éven belül nem jelentkezik az ösztöndíjazónál a jelen szakasz 3.
bekezdésébe foglalt bizonylattal, vagy a Nemzeti Foglalkoztatási Szolgálat igazolásával
arról, hogy szerepel a munkanélküliek nyilvántartásában, az ösztöndíj teljes összegét
vissza kell térítenie az ösztöndíjazónak az erre vonatkozó értesítés átvételét követő egy
hónapon belül, amit a Városi Közigazgatási Hivatal Társadalmi Tevékenységek
Titkársága fog elküldeni neki.
IX
A pályázat megjelenik Szabadka Város honlapján (www.subotica.rs).
X
A jelentkezési űrlap átvehető a Városi Ügyfélszolgálatban, illetve letölthető
Szabadka Város honlapjáról (www.subotica.rs.)
A pályázatokat közvetlenül a Pályázati bizottsághoz kell benyújtani „Jelentkezés az
ösztöndíjak odaítélésre meghirdetett pályázatra” (Prijava za konkurs za dodelu
stipendije) jelzéssel, személyesen a Városi Ügyfélszolgálatban, a Szabadka,
Szabadság tér 1. alatt, vagy postai úton, ugyanerre a címre.
XI
A pályázatra 2015. 11. 3-től 2015. 11. 20-á lehet jelentkezni.
A késve benyújtott és hiányos kérelmeket a Bizottság nem veszi figyelembe.
A pályázattal kapcsolatban bővebb információt Szabadka Város Közigazgatási
Hivatalának Társadalmi Tevékenységek Titkárságán lehet kérni, Szabadkán a Szabadság
tér 1. szám alatt, a III. emeleti 305-ös irodában vagy a 626-883 telefonszámon-Marica
Stankić.
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