
A Magyarkanizsa kdzsdgbeli hallgat6k 6szt6ndijaz6s6r6l sz6l6 rendelet 8. szakasza (Magyarkanizsa
Kdzs6g Hivatalos Lapja,6114. 6s 3012020 sz.) alapj6n a magyarkanizsai polg6rmester kiirja az alirbbi,

pAt yAz,lror
A 2022 t2023. EVI HALLG ATOI OSZTONnIJAK ODAiTnr,nSnne

I. A HALLGATOI 6SZT6NOIJAK ODAiTUINSUXTX FELTETELEI
202212023-ben az dnkorminyzat a magyarkanizsai k<izs6gi kdlts6gvet6s eszktizeib6l az alitbbi

hi6nyszakm6k megszerz6sdre ftdl oda hallgat6i dsztdndij akat:

Szakma Oszttindijak szdma

Fuvolatandr I
Zongoratan6r I

Informatikus I
Epit6m6rn6k I
Rajztan6r t
Matematika tandr I
Zenei kultfira tanSra I
Peda96gus I
Defektol6gus 1

Pszicho169us I
Jo96sz I
AltalSnos orvos I
Ov6pedag6gus I
G6p6szm6rn6k 1

Szocir{lis munk6s I

Hal I gat6i dsztdndijra az piiy iahat, aki :

- a Szerb Kdztiirsas6g 6llampolg6ra,

- lak6helye a pitlylzat kiirrisrit megel6z6en legal6bb egy 6ve Magyarkanizsa ktizsdg
tertiletdn van,
els6 izben iratkozott alapk6pz6s, illetve els6 fokri akad6miai vdgzettsdget (Bachelor)
ad6 akaddmiai alapkdpzds vagy m6sodfokri okleveles akad6miai vdgzettsdget
(m e s t e rfokoz at) ad6 oklevel es akaddm iai kdpzds b6rmely dvfolyam6ra,
a Szerb Kdzt6rsas6g teriilet6n lev6 sz6khelyii akkreditSlt egyetemi kar nappali tagozatos
hallgat6ja.

Osztdndijp6lydnatra nem jelentkezhet az a hallgat6, aki:

- abszolvensi jo96ll6ssal rendelkezik,

- munkaviszonyban van,

- 26. eletdvdt bet6lt6tte.

II. A SZUKSEGES OKMANYOK
P 6ly iani a j elentkezds i formanyomtatviiny kit6lt6s6 vel lehet.
A jeldltnek a kitdltott jelentkez6si formanyomtatv6nyhoz az alibbi dokument6ci6t kell

csatolnia:

- a szem6lyi igazolv6ny m6solat6t,
a Magyarkanizsa kdzsdg tertilet6n lev6 lak6helyr6l a pdlydzat kdzzetdtelenek napja ut6n

kidllitott igazokist, amely bizonyitja, hogy a lak6hely legal6bb egy 6ve folyamatosan Magyarkanizsa
ktizs6g tertilet6n van,



- 6llampolg6rs6gi bizonyf tv6nyt,

- egyetemi beiratkoz6sr6l vagy k6vetkez6 dvfolyamra val6 beiratkoziisr6l kirtllitott hat6s6gi
bizonyitviinyt,

- az Osszes megel6z6 6vfolyam sor6n el6rt iltlagosztiiyzatr6l ki6llftott hat6s6gi bizonyftvSnyt,

- alapk6pz6s els6 6vfolyam6ra iratkoz6 hallgat6k eset6n az Osszes kdz6piskolai dvfolyamon el6rt
el6menetelrol ki6llitott bizonyitviinyokat,

- sziil6i gondoskod6st n6lkiil6z6, illetve pdnzbeli szoci6lis seg6lyben r6szesiil6 hallgat6 eset6n e
kdrtilmdnyr6l az illet6kes gy6mhat6s6gi szerv r6sz6r6l ki6llitott hat6s6gi bizonyitviinyt,

- munkan6lktilis6gi igazoliist,

- ahdztartds tagjainak szrim5r6l k6t tanri 6ltal tett hitelesitett nyilatkozatot 6s

- a nyilt p6lydzatkiirdsinak h6napj6t megel6z6 3 h6nap sor6n a csal6d6ltal szerzeu havi 6tlagbev6tel
6sszegdr6l ki6llitott hat6s6gi bizonyitviinyt (munkaviszonyban lev6 csal5dtagokt6l munk6ltat6 6ltal
kiadott bizonyitv6nyt, nyugdijasokt6l mindkdt nyugdijszelv6nyt vagy a nyugdijkifizetdsrol sz6l6 banki
jelentdst, egydb bev6telek eset6n pedig az illet6kes k6a6rsas6gi ad6hat6srig rdsz6r6l kirlllitott hat6srigi
bizonyitv5nyt),

- dinrir-bankk6rtya mindkdt oldaklnak, illetve bet6tkdnyv adatlapj6nak fenymiisolat6t.

III. AZ ELJARAS
A jelentkez6si hatririd6 letelte ut6n a bizotts6g meg6llapftja a jeltiltek rangsorjavaslatdt, 6s azl

kdzzdteszi a kdzigazgat6si hivatal hirdet6t5bllj6n ds a magyarkanizsai <inkorm6nyzat hivatalos
vil6gh6l6s honlapj6n.

Ajelentkez6k a rangsorjavaslatnak akozigazgat6si hivatal hirdet6t6bl6j6n ds amagyarkanizsai
dnkorm6nyzat hivatalos vil6gh6l6s honlapj6n val6kozzetdtel6t kdvet6 8 napon beliil a rangsorjavaslat
ellen kifogrist emelni j ogosultak.

A kifog6st a bizotts6ghoz kell benyrijtani, 6s indokol6ssal kell elLitni, illetve megfelel6
dokument6ci6t kell csatolni hozz6.

Meg nem indokolt, illetve megfelel6 dokument6ci6val el nem l6tott kifogrlst a bizotts6g nem
bir6l el.

A bizotts6g a kifog6sok beny0jt6s6ra rendelkez6sre 6116 hat6rid6 letelt6t ktivet6 7 napon beltil
elbir6lja a kifog6sokat, majd meg6llapitja a vdgleges jeldltrangsort , €,s azt kdzz€teszi a kdzigazgatisi
hivatal hirdet6t6bl6j6n 6s a magyarkanizsai dnkorm6nyzat hivatalos viligh6l6s honlapjan.

Az adott tan6vre sz6l6 hallgat6i tiszttindijak odaitdl6s6r6l a polg6rmester a vdgleges
jeldltrangsor alapj6n legk6s6bb e pilyazatkdzzetdtelet kdvet6 60 napon beltil hoz ddnt6st.

IV. JELENTKEZESI HATARID6
Apillydzatra2022. november l-6t61 2022. november l4-6ig lehet jelentkezni.
Apiiyinatot k6zzd kell tenni az cinkormiinyzat hivatalos vil6gh6l6s honlapj6n, akdzigazgatisi

hivatal hirdet6t6bl6j6n 6s a helyi t6j6koztat6si eszkdzdkben.
Piiyiaatijelentkezds postai tton a Magyarkanizsa ktizs6g, hallgat6itiszttindij-bizottsfg, F6

t6r 1, 24420 Magyarkanizsa cimre ,,HALLGATOI OSZTONDIJRA" megjeldl6ssel vagy a
Magyarkanizsai Kdzs6gi Kozigazgatitsi Hivatal tigyf6lszolg6lat6n (F6 t6r l, Magyarkanizsa,2. sz.

iroda, 8. sz. iigyf6lasztal) nyrijthat6 be.

Hi6nyos 6s elk6settjelentkezds nem bir6lhat6 el.
Rdszletes ftilvil6gosft6st a jeltiltek a02414- 875-166-os telefon 208-es mell6kdn kaphatnak.
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