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78. 
 

A Topolya község területéről való egyetemi hallgatók ösztöndíjazásáról szóló határozat (Topolya 

község Hiv. Lapja, 2005/5 szám) 4. szakaszának 1. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község 
Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 50. szakaszának 8. pontja alapján, 

Topolya község Polgármestere  2005. augusztus 30-án, meghozta az alábbi  

 

S Z A B Á L Y Z A T O T 
AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRE 

 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 
 

1. szakasz 

 
 E Szabályzat az ösztöndíjak odaítélésére (a továbbiakban: Szabályzat) a Topolya község területéről 

való egyetemi hallgatók részére Topolya község költségvetéséből folyósítható ösztöndíjak odaítélésének 

módját és eljárását szabályozza,  A Topolya község területéről való egyetemi hallgatók ösztöndíjazásáról 

szóló határozat értelmében. 
 

2. szakasz 

 
 Az egyetemi hallgató ösztöndíjra jogosult, ha: 

 - lakóhelye a kérvény benyújtásának időpontjától számítva legalább 2 (kettő) éve Topolya község 

területén van, 

- Szerbia és Montenegró állampolgára, 
 - II – VI éves rendes egyetemi hallgató Szerbia és Montenegró területén vagy külföldön, 

 - olyan egyetemi karon vagy főiskolán tanul, amely  a Szerb Köztársaság Oktatásügyi 

Minisztériumánál be van jegyezve, illetve külföldön olyan nemzetközileg elismert egyetemi karon vagy 
főiskolán tanul, melynek oklevele Szerbia és Montenegróbeli egyetemi karon vagy főiskolán honosítható, 

 - átlagosztályzata 7,00 feletti ha Szerbia és Montenegróban, illetve 3,00 feletti, ha külföldön tanul. 

 A hiányszakmákat tanuló egyetemi hallgatók ösztöndíjra jogosultak az I. tanulmányi évtől kezdve az 
abszolvensstátus tartamának végéig akkor is, ha átlagosztályzatuk Szerbia és Montenegrói karon 7,00-nél, 

illetve külföldi karon 3,00-nál alacsonyabb.  

 

3. szakasz 
 

 Az egyetemi hallgató ösztöndíjra nem jogosult: 

 - ha I. éves hallgató vagy abszolvens státusa van, kivéve, ha hiányszakmát tanul, 
 - ha munkaviszonyban van,  

 - ha az aktuális tanévet ismétli, vagy  

- ha az Oktatás- és Sportügyi Minisztérium vagy valamely alapítvány, szervezet vagy vállalat már 
ösztöndíjban vagy tanulmányi kölcsönben részesíti. 

 

4. szakasz 

 
 A Topolya község területéről való egyetemi hallgatók ösztöndíjazására szolgáló eszközöket Topolya 

község költségvetése biztosítja, az ösztöndíj tanévenkénti összegét pedig a pályázat alapján és az idevágó 

határozattal és szabályzattal összhangban az Ösztöndíjakat Odaítélő Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) 
határozza meg. 
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II. AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉNEK KRITÉRIUMAI ÉS MÓDJA 
 

5. szakasz 

 
 A Topolya község területéről való egyetemi hallgatók ösztöndíjazására vonatkozó elsőbbségi rend  

(a továbbiakban: ranglista) meghatározása és a hallgatók ösztöndíjazása és anyagi támogatása céljából a 

topolyai Községi Közigazgatás Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységügyi Osztálya minden tanévre 

legkésőbb 30 nappal a tanév kezdete előtt pályázatot ír ki. 
 A pályázatot a nyilvános tájékoztatási eszközökben közzé kell tenni. 

 Az ösztöndíj iránti kérvényhez az ösztöndíjra pályázónak a következő okmányokat kell csatolnia: 

 1. az egyetemi hallgató személyi igazolványának hitelesített fénymásolatát, 
 2. az egyetemre vagy főiskolára való beiratkozás igazolásának eredeti példányát, 

 3. a teljesített vizsgák átlagosztályzatáról szóló igazolást 

4. a hitelesített nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az Oktatás- és Sportügyi Minisztériumtól vagy 
valamely egyéb alapítványtól, szervezettől vagy vállalattól ösztöndíjat vagy tanulmányi kölcsönt nem kap. 

 

6. szakasz 

 

 Minden egyetemi hallgatót 10 pont illet meg. 

 Minden főiskolai hallgatót 2 pont illet meg. 

 Az egyetemi és főiskolai szakirányok pontozása a következő táblázat szerint történik: 

  

I. kategória 60 pont 

II. kategória 30 pont 

III. kategória 20 pont 

IV. kategória 10 pont 

V. kategória 2 pont 

  

 A Bizottság a pályázat kiírása előtt a község bizonyos szakemberek iránti szükségleteinek 

függvényében minden egyes tanévre meghatározza, hogy mely egyetemi illetve főiskolai karok melyik 

kategóriába tartoznak. 

 

7. szakasz 

 

 A tanulmányok során elért eredmény szerinti pontozás: 

Szerbia és Montenegróbeli egyetem vagy főiskola 

7-től 8-ig terjedő osztályzat 5 pont 

8 felett 9-ig terjedő osztályzat 10 pont 

9 felett 10-ig terjedő osztályzat 15 pont 

Külföldi egyetem vagy főiskola  

3,00-3,66 átlagosztályzat 5 pont 

3,67-4,33 átlagosztályzat 10 pont 

4,34-5,00 átlagosztályzat 15 pont 

 

8. szakasz 

 

A lakóhelynek az iskoláztatás helyétől való távolsága szerinti pontozás: 

50 km-ig 5 pont 

51-100 km 10 pont 

100 km felett 15 pont 

 



Broј 7. 15.09.2005. СТРАНА 110. OLDAL 2005.09.15.  7. szám 

 

9. szakasz 

 

 A Bizottság a község költségvetésében előirányozott eszközök függvényében a megállapított 

ranglista alapján határozza meg a pont értékét, illetve az egyetemi hallgatók ösztöndíjának összegét. 

 

III. A HIÁNYSZAKEMBEREK 

 

10. szakasz 

 

 A Bizottság minden egyese tanévre meghatározza a hiányzó szakembereket a község szükségletei és 

az Országos Foglalkoztatásügyi Szolgálat jelentése alapján. 

 A hiányszakmát tanuló egyetemi hallgató ösztöndíjra jogosul az I. tanulmányi évtől kezdve az 

abszolvensstátus tartamának végéig átlagosztályzatától függetlenül. 

 A hiányszakmát tanuló egyetemi hallgatót a jelen szabályzat 6-8. szakasza szerinti pontozás után 

még 100 kiegészítő pont illeti meg. 

 

IV. A SZERZŐDÉSES VISZONY 

  

11. szakasz 

 

 Az ösztöndíjban részesülő egyetemi hallgató az ösztöndíjazóval legkésőbb a ranglista 

kifüggesztésétől és az ösztöndíjra való jog érvényesítéséről szóló határozat meghozatalától számított 15 

napon belül szerződést köt az ösztöndíjazásról.  

Az ösztöndíjat az egyetemi hallgatónak minden egyes tanévre 9 egyenlő havi részletben, havonta 

legkésőbb a hónap 20-áig kell folyósítani. 

 A hiányszakmát tanuló ösztöndíjas a tanulmányainak befejezése után köteles 5 évig a község 

területén dolgozni. 

 Ha az ösztöndíjas a munkaviszonyt az e szakasz 3. bekezdése szerinti határidő letelte előtt 
megszakítja, köteles az ösztöndíjazás címén kapott teljes összeget a kamatával együtt visszatéríteni. 

 

V. ÁTMENETI ÉS ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

12. szakasz 

 

 Az ügyintézési-technikai, jogi és pénzügyi teendőket az egyetemi hallgatók ösztöndíjaztatásának 
szükségleteire a Községi Közigazgatás illetékes szervei látják el. 

 

13. szakasz 

 

 E Szabályzat a meghozatalának napján lép hatályba, a 2005/2006 tanévtől kezdve kell alkalmazni és 

közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 

 

TOPOLYA KÖZSÉG 

POLGÁRMESTERE 

Szám: 67-8/2005 Bábi Attila s.k., 

Topolya, Polgármester 

2005.08.30.  
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79. 
 

A Topolya község területéről való egyetemi hallgatók ösztöndíjazásáról szóló határozat (Topolya 

község Hiv. Lapja, 2005/5 szám) 5. szakaszának 1. bekezdése és Topolya község statútuma (Topolya község 
Hiv. Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 2004/3 és 2004/14 szám) 50. szakaszának 8. pontja alapján, 

Topolya község Polgármestere  2005. augusztus 30-án, meghozta az alábbi  

 

 
V É G Z É S T 

 

AZ ÖSZTÖNDÍJAKAT ODAÍTÉLŐ BIZOTTSÁG 
MEGALAKÍTÁSÁRÓL ÉS TAGJAINAK KINEVEZÉSÉRŐL 

 

I. 
 

 Megalakítom az Ösztöndíjakat Odaítélő Bizottságot (a továbbiakban: Bizottság). 

 

II. 
 

 Kinevezem a Bizottság tagjait, az alábbiak szerint: 

1. Kókai Mernyák Melinda – a Községi Tanács tagja – elnök, 
2. Danijela Jeremić – az Országos Foglalkoztatásügyi Szolgálat képviselője – tag, 

3. Nada Mehaković – a Közigazgatási és Társadalmi Tevékenységügyi Osztály osztályvezetője- tag, 

4. Nagy Ottó – a Községi Tanács tagja – tag, 

5. Lazar Nerić – a Községi Tanács tagja – tag. 
 

III. 

 
 A Bizottság feladata az, hogy 

- az ösztöndíjak odaítélésére vonatkozó pályázat kiírása előtt minden egyes tanévre a község szükségleteivel 

és az Országos Foglalkoztatásügyi Szolgálat jelentésével összhangban megállapítsa a Topolya községbeli 
hiányszakmák javaslatát és e javaslatát kézbesítse a polgármesternek, 

-  a község bizonyos szakemberek iránti szükségleteinek függvényében meghatározza, hogy mely egyetemi 

illetve főiskolai karok mely kategóriába tartoznak, 

-  a ranglista alapján meghatározza a pont értékét és a hallgatók ösztöndíjának összegét, 
-  ügyeljen az ösztöndíjak odaítélésének és a szerződések megkötésének egész eljárására. 

 

 
IV. 

 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 

POLGÁRMESTERE 

Szám: 02-49/2005-I Bábi Attila s.k., 

Topolya, Polgármester 

2005.08.30.  
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80. 
 

 A község jelképeiről szóló határozat (Topolya község Hivatalos Lapja, 2001/7 szám) 7. és 8. 

szakasza és Topolya község statútuma (Topolya község Hivatalos Lapja, 2002/6, 2002/10, 2002/12, 2003/4, 
2004/3 és 2004/14 szám) 50. szakaszának 8. pontja alapján, Topolya Község Polgármestere 2005. augusztus 

30-án meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T 
 

A TOPOLYAI KÖZSÉGI CÍMER  

HASZNÁLATÁNAK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL 

 

I. 
 

 A topolyai, Edvard Kardelj u. 10. hsz. alatti székhelyű  COMPART Kft. vállalat részére 

JÓVÁHAGYOM Topolya község címerének használatát a község nevezetességeit ábrázoló képeslapok 
hátlapján díszítőelemként elhelyezett vízjegy formájában, egy éves időtartamra. 

 

II. 
 

 Topolya község címere a jelen végzés I. pontja szerinti jóváhagyás értelmében csak képeslapok 

nyomtatására használható és más célokra nem vehető igénybe. 

 
III. 

 

 E végzést közzé kell tenni Topolya község Hivatalos Lapjában. 
 

TOPOLYA KÖZSÉG 

POLGÁRMESTERE 

Szám: 016-17/2005-I Bábi Attila s.k., 

Topolya, Polgármester 

2005.08.30.  
 

 

 
 

 

 

 

Kiadó: A topolyai Községi Közigazgatás Képviselő-testületi Szakszolgálatа. Tel: 715-310. Felelős 

szerkesztő: a Községi Képviselő-testület titkára. Az előfizetési díj előlege a 2005. évre 6.900,00 

dinár. Befizetőszámla: 840-70640-56 – Topolya község költségvetésének végrehajtása – „Topolya 

község Hivatalos Lapjára”. 
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