
A helyi onkorm6nyzatokr6l sz6l6 tdrvdny 44. szakasz l. bekezddsdnek 5. pontja (A Szerb Kozt6rsas6g

Hiv. Kdzldnye,129l2O07,83120., l0l/16. ds 47118. sz.), Magyarkanizsa kdzs6g alapszab6lya 67.

szakasz6nak (Magyarkanizsa Kdzsdg Hivatalos Lapja,212020 - egysdges szerkezetbe foglalt szdveg), a

foiskolai hallgat6k [tik6ltsdg-t6mogat6s6r6l sz6lo rendelet (A VAT Hivatalos Lapja, ll20l3 es 512017. sz.

6s a Vajdas6g Auton6m Tartom6ny 2021. dvi kdltsdgvetdsdbol j6v6hagyott penzeszkdzdk alapj6n

meghozott hatdrozattaldsszhangban, a magyarkanizsai polg6rmester 2021. febru6r 8-6n

PAL Y AZ ATOT
hirdet

EGYETEMI ES TOISKOLAI HALLGATOK UTIKOLTSEG-TAMOGATASARA
I.

Az fitikoltsdg-t6mogat6s 2021. dvben val6sul meg'

ll.
Utikdltsdg-t6mogat6sra jogosultak azok az egyetemi ds fdiskolai hallgat6k, akik:

f . illlando lak6hellyel rendelkeznek Magyarkanizsa kdzs6g tertiletdn

2. lak6helyiikr6l naponta utaznak helykdzij6raton a felsooktat6si intdzmdnybe

3. kdltsdgvet6si tandijmentessdget 6lveznek
4. els6 izben iratkoznak be az adott dvfolyamra
5. nem rdszesiilnek di6kotthoni elhelyezdsben

6. nem r6szesiilnek.hallgat6i 6szt6ndijban 6s hitelben az Oktat6si Minisztdriumt6l, a

Tartom6nyt6l, az Ujviddki Egyetem tehets6ges hallgat6i rdsz6re ldtesitett Osztdndijalapb6l,

egy6b k6zs6gi, szervezeti 6s v6llalati alapitv6nyokt6l.

m.
Az ftik6ltseg-tamogat6s jogosults6g elismerdsdhez a hallgatonak az al6bbiakat kell benyrijtania:

L jogosults6g elismerdse ir6nti kdrelmet - kitdlt6tt formanyomtatv6nyt

2.-i{azol6st, hogy az dvfolyamra elso izben iratkozott, 6s hogy tandijmentessdget 6lvez

3. ihavi bdrlet fdnym6solat6t, illetve 4 eredeti menetjegyet (anu6r febru6r,)

4. gazdasitgi t6rsas6g, illetve jogi szem6ly afta vonatkoz6 igazolilsdt, hogy a tanul6 sziiloje vagy

gy6mja r6vdn nem 6rv6nyesit ritik6ltsdg-t6ritdsi, dsztdndij- vagy hiteljogosults6got

5. a hallgat6 szem6lyi igazolvdnyitnak fdnym6solat6t

6. nyilatkozat arr6l, hogy nem r6szes0l hallgat6i dsztondijban 6s hitelben

7.dinhrasz6l6 bankkrirtya mindk6t oldal6nak, illetve bet6tk6nyv adatlapj6nak fdnym6solat6t.

IV.

A fenti jogosults6g megszerzdsdre a hallgat6knak a k6rv6nyt a felsorolt okm6nyokkal 2021.

febru6r 20-6ig lell benytijtani a MagyarkanLsai Ktizs6gi Kdzigazgatdsi Hivatal Ugyfdlfogad6

K6zpontj6ban Q. sz1mti szlUal, Magyarkanizsa, F6 tdr 1. Tov6bbi t6j6koztat6s a lonti cimen, vagy a 10.

sz. irod6ban ill. a 0241875-166-os telefon 208-es mell6k6n kaphat6.

Az elkdsett 6s hi6nyos pillyinatokata bizotts6g figyelmen kiviil hagyja.

V.

Apillyfnat 2021. februir 8-t6l 2021. februAr 20-hig
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