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ÁLTALÁNOS RÉSZ

807.

A Roma Felzárkóztatási Hivatal megalapításáról szóló határozat 
(Vajdaság AT Hivatalos Lapja, 8/2006. és 46/2017. szám) 8. szakasza 
1. bekezdésének 10. pontja, a Roma Felzárkóztatási Hivatal statútu-
mának 17. szakasza 1. bekezdésének 10. pontja, valamint a Verseci 
Mihailo Palov Óvóképző Szakfőiskola hallgatóinak ösztöndíjazásáról 
szóló, 2020.01.16-án kelt határozata alapján a Hivatal Igazgatóbizott-
sága 2020. október 20-án 

SZABÁLYZATOT
hozott

A HALLGATÓI ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSÉRŐL

1. szakasz

A jelen Szabályzat részletesen szabályozza az Újvidéki Roma Fel-
zárkóztatási Hivatal által odaítélendő ösztöndíjra való jog érvényesí-
tésének feltételeit, azon roma nemzeti kisebbséghez tartozó hallgatók 
részére, akik a Verseci Mihailo Palov Óvóképző Szakfőiskolán az 
iskoláskor előtti gyermekek nevelőinek tanulmányi programjára irat-
koztak be, és az oktatást roma nyelven hallgatják, valamint azon roma 
nemzeti kisebbséghez tartozó okleveles hallgatók részére, akik a Ver-
seci Mihailo Palov Óvóképző Szakfőiskolán beírják a mesterfokozatú 
szaktanulmányokat.

2. szakasz

Az 1. szakaszban foglalt hallgató az ösztöndíjra való jogát a Roma 
Felzárkóztatási Hivatal által közzétett Nyilvános pályázat (a további-
akban: Pályázat) alapján érvényesíti.

A jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt Pályázat különösképpen az 
alábbiakat tartalmazza: az ösztöndíj odaítélésére irányuló feltétele-
ket, a bejelentkezett jelöltek sorrendjének megállapítására vonatkozó 
mércéket, a pályázat lefolytatásának eljárását, a szükséges bizonyí-
tékokról, illetve dokumentumokról és a pályázatra való jelentkezés 
határidejéről szóló értesítést, valamint az ösztöndíjra meghatározott 
teljes eszközök mértékét a tanévre vonatkozóan, valamint a hallgatók 
szerinti ösztöndíj havi összegét.

3. szakasz

A Roma Felzárkóztatási Hivatal által odaítélendő, az alapvető szak-
tanulmányokra irányuló hallgatói ösztöndíjra való joggal azon roma 
nemzeti kisebbséghez tartozó hallgatók rendelkeznek, akik: a folyó 

tanévben először iratkoztak be az iskoláskor előtti gyermekek nevelő-
inek tanulmányi programjára és az oktatást roma nyelven hallgatják, 
az iskoláztatásukat pedig a Szerb Köztársaság költségvetéséből finan-
szírozzák, akik tanulmányaik folyamán nem ismételtek egyetlen évet 
sem és a Szerb Köztársaság területén lakhellyel rendelkeznek.

A mesterfokozatú szaktanulmányokra irányuló hallgatói ösztön-
díjra való joggal azon hallgatók rendelkeznek, akik az Óvóképző 
Szakfőiskola iskoláskor előtti gyermekek nevelőjének tanulmányi 
programján szereztek oklevelet, és akik az oktatást roma nyelven hall-
gatják, azzal a feltétellel, hogy a folyó tanévben az említett Főiskolán 
a mesterfokozatú szaktanulmányok első évére beiratkoztak és a Szerb 
Köztársaság területén lakhellyel rendelkeznek.

A Hivatal valamennyi roma nemzeti kisebbséghez tartozó hallgató részé-
re a folyó tanév folyamán az alapvető szaktanulmányok első évében ösztön-
díjat biztosít, ha a jelen szakasz 1. bekezdésében foglalt feltételeket teljesítik, 
míg a más tanulmányi évek hallgatóit és a mesterfokozatú szaktanulmányok-
ra beiratkozott hallgatókat a tanulmányok folyamán elért eredmény szerint 
rangsorolják, a jelen rendeltetésre biztosított eszközök keretében.

4. szakasz

A hallgató a Pályázatra a Hivatal www.inkluzijaromavojvodina.org 
honlapján közzétett pályázati űrlapon nyújtja be a jelentkezését.

Az alapfokú szaktanulmányokat folytató hallgató a jelentkezéshez 
az alábbi dokumentációt mellékeli:

1. a személyi igazolvány fénymásolatát,
2. aláírt nyilatkozatot, hogy a roma nemzeti kisebbséghez tartozik,
3. a Mihailo Palov Szakfőiskola bizonylatát arról, hogy a folyó 

tanévben a megfelelő tanulmányi évre a költségvetésből fe-
dezett hallgató státuszában először iratkozott be és a tanul-
mányok folyamán átlag osztályzattal rendelkezik (a tanul-
mányok másod- és harmadéves hallgatói esetében),

4. a Mihailo Palov Szakfőiskola bizonylatát arról, hogy a hall-
gató a tanulmányok folyamán egyetlen évet sem ismételt (a 
tanulmányok másod- és harmadéves hallgatói esetében).

A nyilatkozat űrlapját a Hivatal honlapján kell közzé tenni.

A mesterfokozatú szaktanulmányok hallgatója a pályázati jelentke-
zéshez az alábbiakat mellékeli:

1. a személyi igazolvány fénymásolatát,
2. aláírt nyilatkozatot, hogy a roma nemzeti kisebbséghez tartozik,
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3. a Mihailo Palov Szakfőiskola bizonylatát arról, hogy a folyó 
tanévben a mesterfokozatú szaktanulmányok első évére be-
iratkozott,

4. az Óvóképző Szakfőiskola elvégzéséről szóló oklevelet, ok-
levél melléklettel, illetve az oklevélszerzésről szóló bizony-
latot a letett vizsgákról szóló bizonylattal együtt, ha az okle-
velét nem vette át.

A nyilatkozat űrlapját a Hivatal honlapján kell közzé tenni.

5. szakasz

A Hivatal által odaítélendő hallgatói ösztöndíjakra vonatkozó pá-
lyázatot október hónap folyamán kell közzé tenni.

A pályázatot Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjában és a Hi-
vatal www.inkluzijaromavojvodina.org című honlapján kell közzé tenni.

A pályázat példányát a Főiskola részére is meg kell küldeni.

A pályázatra való jelentkezési határidő a pályázat közzétételétől 
számított 15 napos határidőnél nem lehet rövidebb.

6. szakasz

A pályázat közzétételével egyidejűleg a Hivatal igazgatója kinevezi 
a Pályázat Lefolytatásával Megbízott Bizottságot.

A Bizottság három tagot számlál.

A Bizottság a munkájáról jegyzőkönyvet vezet.

Az elvégzett rangsorolás alapján a Bizottság ranglista javaslatot ál-
lít össze, a pályázati jelentkezések benyújtására vonatkozó határidő 
lejártától számított legkésőbb három napon belül és azt a Hivatal hon-
lapján teszi közzé. A ranglista javaslat példányát a Főiskola részére 
meg kell küldeni.

A hallgatónak joga van az előző bekezdésben foglalt ranglistára a 
ranglista javaslatnak a Hivatal honlapján való közzétételétől számított 
8 napos határidőn belül kifogást benyújtani.

A kifogást meg kell indokolni, illetve ahhoz a megfelelő dokumen-
tációt kell mellékelni.

A Bizottság megvitatja a kifogásokat és megállapítja a végleges 
ranglistát, amelyet a Hivatal honlapján kell közzétenni.

Az ösztöndíjak odaítéléséről szóló határozatot az igazgató hozza 
meg a végleges ranglista alapján és azt a honlapon közzé kell tenni.

Az előző bekezdésben foglalt határozat végleges.

Az ösztöndíjak odaítéléséről szóló határozat meghozatalát követően 
a Hivatal valamennyi hallgatót, akik az ösztöndíjra való jogukat érvé-
nyesítették, felszólít, hogy a Szerződést írják alá és nyújtsák be a dinár 
alapú folyószámlájukhoz tartozó bankkártyájuk fénymásolatát.

7. szakasz

A Hivatal igazgatójának a hallgatói ösztöndíjak odaítéléséről szóló 
határozata alapján a hallgatókkal meg kell kötni az Ösztöndíjazásról 
szóló szerződést.

8. szakasz

Az ösztöndíjat visszatérítési kötelezettség nélkül ítélik oda és az 
Igazgatóbizottság által valamennyi tanévre meghatározott havi ösz-
szegként kerül kifizetésre, a rendelkezésre álló költségvetési eszkö-
zökkel összhangban.

Az ösztöndíjat tanévre kell jóváhagyni, tíz hónapos időtartamban, a 
folyó tanévben október hónaptól kezdődően szeptember hónappal be-
zárólag. Az ösztöndíj július és augusztus hónap folyamán nem kerül 
kifizetésre.

Az ösztöndíjat legkésőbb a folyó hónap huszadik napjáig ki kell fi-
zetni, összhangban az eszközszolgáltató költségvetésébe történő esz-
közök beáramlásával.

Kivételesen, az októberi hónapra járó ösztöndíj a folyó tanév no-
vember hónapjában is kifizethető.

Az ösztöndíjas köteles az oktatást rendszeresen követni és a vizsga 
előtti kötelezettségeket teljesíteni, amelyet a félév hitelesítésével iga-
zol.

A nyári, illetve a téli félév hitelesítését követően a hallgató köteles a 
Roma Felzárkóztatási Hivatal részére megküldeni a leckekönyv máso-
latát az elvégzett hitelesítésről.

9. szakasz

Az ösztöndíj folyósítását felfüggesztik, ha a hallgató:

1. írásban nyilatkozik, hogy eláll az ösztöndíj odaítélésétől,
2. nem hitelesíti a téli, illetve a nyári félévet.

A Szerződés megkötését követő valamennyi módosítás keletkezésé-
ről a hallgató, az eszközhasználó köteles a Roma Felzárkóztatási Hiva-
talt, az eszközszolgáltatót haladéktalanul értesíteni.

10. szakasz

Az ösztöndíjat a hallgató folyószámlájára kell kifizetni.

11. szakasz

Jelen Szabályzat a Vajdaság Autonóm Tartomány Hivatalos Lapjá-
ban való közzétételének napjával lép hatályba.

Szám: 647/20.
Dátum: 2020. október 20.

Ljiljana Mihajlović, s. k.
AZ IGAZGATÓBIZOTTSÁG ELNÖKE

Megjegyzés:

A jogszabályok és egyéb aktusok közzétételéről szóló tartományi képviselőházi rendelet (VAT Hivatalos Lapja, 54/2014., 
29/2017. és 12/2018. szám) 5. szakasza 2. bekezdésének értelmében, Vajdaság Autonóm Tartomány jelen Hivatalos Lapjá-
ban nem tesszük közzé a Külön és a Hirdető részt.
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ROMA FELZÁRKÓZTATÁSI HIVATAL

807. Szabályzat a hallgatói ösztöndíjak odaítéléséről

KÜLÖN RÉSZ

TARTOMÁNYI OKTATÁSI, JOGALKOTÁSI, 
KÖZIGAZGATÁSI ÉS NEMZETI KISEBBSÉGI - 

NEMZETI KÖZÖSSÉGI TITKÁRSÁG

808. Határozat a Zenekultúra 6, általános iskolai hatodik osz-
tályos tankönyv román nyelvű kiadásának és használatá-
nak jóváhagyásáról

809. Határozat a Technika és Technológia 7, általános iskolai 
hetedik osztályos tankönyvkészlet szlovák nyelvű fordí-
tása kiadásának és használatának jóváhagyásáról

810. Határozat a Kémia 7, általános iskolai hetedik osztályos 
tankönyvkészlet szlovák nyelvű fordítása kiadásának és 
használatának jóváhagyásáról

811. Határozat a Zenekultúra 1, a társadalomtudományi-nyel-
vi, természettudományi-matematikai és általános irány-
zatú gimnázium első osztályos tankönyv horvát nyelvű 
fordítása kiadásának és használatának jóváhagyásáról

TARTOMÁNYI MŰVELŐDÉSI, 
TÖMEGTÁJÉKOZTATÁSI ÉS VALLÁSI KÖZÖSSÉGI 

TITKÁRSÁG

812. Határozat a levéltárban foglalkoztatottakat szakvizsgáz-
tató Bizottság megalakításáról szóló határozat módosítá-
sáról

HIRDETŐ RÉSZ

TARTOMÁNYI MEZŐGAZDASÁGI, VÍZ- ÉS 
ERDŐGAZDÁLKODÁSI TITKÁRSÁG

813. Határozat a jelentkezést benyújtók értesítéséről a Tar-
tományi Mezőgazdasági, Víz- és Erdőgazdálkodási Tit-
kárság által közzétett pályázatok szerinti jelentkezések 
megvitatásának és a határozatok meghozatalának meg 
nem kezdéséről, a pénzeszközök hiánya következtében

TARTOMÁNYI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ÉS 
KÖRNYEZETVÉDELMI TITKÁRSÁG

814. Pályázat a Vajdaság Autonóm Tartomány területén lévő 
halászterületek részei használatra való átengedésére

ROMA FELZÁRKÓZTATÁSI HIVATAL

815. Nyilvános pályázat a hallgatói ösztöndíjak odaítéléséről
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