
A helyi 6nkorm6nyzatokr6l sz6l6 tdrv6ny 44. szakasz L bekezd6sdnek 5. pontja (A Szerb Kdztiirsas6g
Hiv. Kd216nye,12912007,83120., 101/16. ds 47118. sz.), Magyarkanizsa kdzsdg alapszabillya 67.

szakasz6nak (Magyarkanizsa Kdzsdg Hivatalos Lapja, 212020 - egys6ges szerkezetbe foglalt szdveg), a

f6iskolai hallgat6k ftiktrlts6g-tdmogat6s6r6l sz6l6 rendelet (A VAT Hivatalos Lapja, 112013 es 512017. sz.

6s a Vajdas6g Auton6m Tartom6ny 2022. 6vi kdltsdgvetdsdbol j6v6hagyott penzeszkdzdk alapj6n
meghozott hatdrozattal6sszhangban, a magyarkanizsai polg6rmester 2022. februilr 8-iin

PALYAZATOT
hirdet

EGYETEMI ES FoISKOLAI HALLGATOK UTIKOLTSEG-TAMOGATASARA
I.

Az f ti kd ltsd g-timo gat6s 2022. 6vben v al6su I me g.

il.
Utik6ltsdgt6mogat6sra jogosultak azok az egyetemi ds foiskolai hallgat6k, akik:

1. 5l1and6 lak6hellyel rendelkeznek Magyarkanizsa kdzsdg tertilet6n
2. lak6helyiikrol naponta utaznak helykdzi j6raton a fels6oktat6si int6zm6nybe
3. koltsdgvet6si tandijmentess6get 6lveznek
4. elso izben iratkoznak be az adott dvfolyamra
5. nem rdszestilnek didkotthoni elhelyezdsben
6. nem rdszestilnek.hallgat6i dsztdndijban 6s hitelben az Oktat6si Minisztdriumt6l, a

Tartom6nyt6l, az Ujviddki Egyetem tehets6ges hallgat6i reszere l6tesftett dsztdndijalapb6l,
egydb kdzs6gi, szervezeti 6s v6llalati alapitv6nyokt6l.

m.
Az fitikdlts6g-t6mogat6s jogosultsrig elismerds6hezahallgat6nakaz aldbbiakat kell benyfjtania:

1. jogosults6g elismerdse irdnti kdrelmet - kitdlt6tt formanyomtatvitnyt
2. igazolist, hogy az evfolyamra elso izben iratkozott, ds hogy tandijmentess6get 6lvez

3. a havi bdrlet fenym6solat6t, illetve 4 eredeti menedegyet (anu6r febru6r,)
4. gazdasiqi t6rsas6g, illetve jogi szemdly arra vonatkoz6 igazol5;sdt, hogy a tanul6 sz0loje vagy

gy6mja r6vdn nem 6rv6nyesit [tikoltsdg-t6rit6si, dszt6ndij- vagy hiteljogosults6got
5. a hallgat6 szemdlyi igazolvdnydnak fenym6solatdt
6. nyilatkozat arr6l, hogy nem r6szesiil hallgat6i dsztdndijban 6s hitelben
T.dindra sz6l6 bankk6rtya mindk6t oldal6nak, illetve betdtkonyv adatlapj6nak fenym6solat6t.

IV.
A fenti jogosults6g megszerzdsdre a hallgat6knak a kdrvdnyt a felsorolt okm6nyokkal 2022.

februfr 18-r{ig kell benyrijtani a Magyarkanizsai Kdzsdgi Klzigazgatdsi Hivatal Ugyf6lfogad6
Kdzpontj6ban (2. szdmu szoba), Magyarkanizsa, Fo tdr 1. Tov6bbi tfjdkoztat6s a fonti cfmen, vagy a 10.

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

Az elkdsett 6s hi6nyos pillyflzatokat a bizotts6g figyelmen kfviil hagyja.

V.

Apdlydzat2022. februf r 8-t6l 2022. februfr 18-6ig tart.
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