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1. § A szabályzat hatálya
(1) A Szegedi Tudományegyetem a helyi utazási támogatásról szóló szabályzatát a Nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV törvény, valamint „a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól
és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló” 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján a következőkben határozza meg.
(2) Jelen szabályzat hatálya kiterjed a Szegedi Tudományegyetemen hallgatói jogviszonyt létesített, a
nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvényben, valamint az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 3. § szakaszában vagy az irányadó mindenkori hatályos jogszabályokban meghatározott államilag támogatott teljes idejű képzésben részt vevő hallgatókra.
2.§ A helyi utazási támogatás forrása
(1) A helyi utazási támogatás forrását a 51/2007. (III. 26.) kormányrendelet által meghatározott hallgatói normatíva biztosítja.
3. § A helyi utazási támogatás rendszere
(1) A pályáztatás egészére a Szenátus által elfogadott „A rendszeres szociális ösztöndíj igénylésének
elektronikus pályázati rendszeréről” szóló szabályzat az irányadó.
(2) A helyi utazási támogatásból a Szegedi Tudományegyetem Mezőgazdasági Karán jogviszonyt létesített hallgató, a kar földrajzi elhelyezkedése okán, nem vehet részt.
4. § A helyi utazási támogatásra való jogosultság meghatározása, jogorvoslat
(1) A Szegedi Tudományegyetem Egyetemi Hallgatói Önkormányzatának Elnöksége minden pályázati időszak lezárultával, a beérkezett pályázatok alapján, dönt a bérlettámogatásban részesülők százalékos arányáról, ponthatár húzásával.
(2) A hozott döntés ellen jogorvoslattal a „A Szegedi Tudományegyetem szabályzat a Hallgatói jogorvoslati kérelmek benyújtásának és elbírálásának rendjéről” szóló szabályzat szerint élhet a hallgató.
5. § Vegyes és záró rendelkezések
(1) Jelen szabályzat a szenátusi elfogadást követő napon lép hatályba, azzal a kitétellel, hogy alkalmazására először a 2013/2014 tanév II. félévétől kerül sor.
(2) Az SZTE Szenátusa a 2013/2014. tanév második felére beadott érvényes pályázatok 90%-ban határozza meg a helyi utazási támogatásra jogosultak számát.
(3) Jelen Szabályzatot a Szegedi Tudományegyetem Szenátusa 2013. év július hó 15. napján tartott
ülésén a 196/2013. számú SZ-határozatával jóváhagyta.

