Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a 2/2018.(I.25.) Ör-rel módosított
15/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete
felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj alapításáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk
(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az 5.§ (4) bekezdése tekintetében
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41.§
(4)bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében
eljárva a következőket rendeli el:
1.§. A rendelet alkalmazása során
1. Kiemelkedő művészeti tevékenység:
a) nemzetközi vagy országos versenyen, pályázaton, fesztiválon vagy kiállításon
elért helyezés, vagy díj,
b) országos vagy nemzetközi közszolgálati televízióban, rádióban közvetített
bemutató, előadás,
c) országos vagy nemzetközi terjesztésű napilapban, folyóiratban, periodikában
közzétett művészeti alkotás,
d) tánc-, színház és vizuális alkotóművészet esetén országosan vagy nemzetközi
szinten –országos, vagy nemzetközi szövetségek delegáltjaiból álló szakmai
zsűri által- díjazott alkotás, országos vagy nemzetközi kiállításon, bemutatón,
fesztiválon történő részvétel,
e) zeneművészet esetén országos vagy nemzetközi közszolgálati televízióban,
rádióban közvetített koncert, koncertszervező iroda felkérésére adott koncert,
országosan vagy nemzetközileg ismert lemezkiadónál megjelent hanghordozó.
2. Kiemelkedő önkéntes tevékenység:
a) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó
önkéntes tevékenység keretében teljesített munkaóra,
b) diákönkormányzatban tisztségviselő,
c) országos ifjúsági, vagy ifjúságszakmai szervezet legfelsőbb szervében, operatív
vezetést végző szervében, felügyelőbizottságában tisztségviselő, tag, vagy a
tagszervezet képviselője,
d) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott civil
szervezetben –kivéve a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló
törvényben meghatározott párt, vagy a lelkiismereti vagy vallásszabadság
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek, és vallási közösségek
jogállásáról szóló törvényben meghatározott vallási közösség által alapított civil
szervezetet-, közalapítványban vezető tisztségviselő.
3. Kiemelkedő sportteljesítmény:
a) olimpiai sportágban országos versenyeken elért 1-8. helyezés,
b) nem olimpiai sportágban országos versenyen elért 1-3.helyezés,

c) főiskolai Világbajnokságon, Olimpián, Paralimpián, Világ- vagy Európa
bajnokságon, Világ-vagy Európa kupán elért 1-8.helyezés.
4. Kiemelkedő tanulmányi eredmény, tevékenység:
a) országos Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért 1-3. helyezés,
b) nemzetközi vagy országos szakmai konferencián tartott előadás,
c) országos tanulmányi, szakmai tanulmányi versenyen elért 1-3. helyezés.
2.§. Pályázat alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszeri
juttatásként felsőoktatási tanulmányi önkormányzati ösztöndíjat biztosít a
nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott alap- vagy osztatlan
képzésre a pályázat évében felvett személynek, aki
a)az érettségi vizsga letételéhez előírt középfokú iskolai tanulmányai utolsó
félévben legalább 4,5 tantárgyi átlagot ért el,
b) a rendeletben meghatározottak szerint művészeti-, önkéntes-, sport- vagy
tanulmányi tevékenység valamelyikében kiemelkedő tevékenységet végzett,
eredményt ért el, és
c) a rendelet 1. melléklete szerint számolt pontok alapján a pályázók közül az
1-5.helyre kerül besorolásra.
3.§ (1) Ösztöndíjban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázat benyújtására
nyitva álló határidő utolsó napján és az azt megelőző öt évben Veszprémben
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, magyar állampolgár, vagy az Európai
Gazdasági Térség munkavállalójának családtagjaként letelepedési joggal
rendelkezik.
(2) Amennyiben a pontrendszer alapján az 5. helyen pontegyenlőség alakul ki,
az 5. helyen szereplő valamennyi pályázót ösztöndíjban kell részesíteni.
(3) Az ösztöndíjra pályázni legkésőbb az érettségi vizsga letételéhez szükséges
középfokú iskolai tanulmányok befejezése évétől számított harmadik évben
lehet.
(4) Az a személy, aki a rendelet alapján ösztöndíjban részesült, ismételten
ösztöndíj elnyerésére nem pályázhat.
3/A.§1 (1) Pályázat alapján Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata egyszeri
juttatásként felsőoktatási tanulmányi önkormányzati ösztöndíjat biztosít a
nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott alap- vagy osztatlan
képzésre a pályázat évében veszprémi székhelyű felsőoktatási intézménybe
felvételt nyert személynek, aki a pályázók közül az 1-3. helyre kerül
besorolásra.
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(2) A pályázók rangsorolása az érettségi vizsga letételéhez előírt középfokú
iskolai tanulmányai utolsó félévben elért tanulmányi átlag alapján történik. Az
1-3. helyen kialakult azonos pontszám esetében előnyben részesül a
rendeletben meghatározottak szerinti művészeti-, önkéntes-, sport- vagy
tanulmányi tevékenység valamelyikében kiemelkedő tevékenység, vagy
eredmény a rendelet 3. melléklete szerint számolt pontok alapján.
(3) Ösztöndíjban csak az a pályázó részesülhet, aki a pályázat benyújtására
nyitva álló határidő utolsó napján és az azt megelőző öt évben Veszprémben
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, magyar állampolgár, vagy az Európai
Gazdasági Térség munkavállalójának családtagjaként letelepedési joggal
rendelkezik.
(4) Az ösztöndíjra pályázni legkésőbb az érettségi vizsga letételéhez szükséges
középfokú iskolai tanulmányok befejezése évétől számított harmadik évben
lehet.
3/B.§2 Egy pályázó csak egy ösztöndíjat nyerhet el.
4.§ Az ösztöndíj összege 200.000 Ft, amelyet a nyertes pályázó egy összegben kap
meg.
5.§ (1) Az ösztöndíj elnyerésére Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere minden
év július 31-ig pályázati felhívást tesz közzé.
(2) Az ösztöndíj elnyerésére pályázók pályázatukat a rendelet 2. mellékletét
képező pályázati űrlapon nyújthatják be minden év augusztus 31-ig.
(2a)3
Az ösztöndíj elnyerésére a rendelet 3/A.§-a szerint pályázók
pályázatukat a rendelet 4. mellékletét képező pályázati űrlapon nyújthatják
be minden év augusztus 31-ig.
(3) A pályázatokat a Veszprémi Ifjúsági Közalapítvány kuratóriuma, mint
véleményező munkacsoport minősíti és rangsorolja, javaslatát a
Polgármester részére nyújtja be oly módon, hogy a javaslatban valamennyi
pályázót, és pályázatot szerepeltetni kell, külön feltüntetve a munkacsoport
szerint érvénytelen pályázatot benyújtó pályázókat.
(4) Az ösztöndíj odaítéléséről Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere
átruházott hatáskörben dönt, minden évben legkésőbb szeptember 30-ig.
6.§ Ez a rendelet 2016.május 1-jén lép hatályba.
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Porga Gyula s.k.
polgármester

dr. Mohos Gábor s.k.
jegyző

1. melléklet Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 15/2016. (IV.28.) önkormányzati
rendeletéhez
Pontrendszer a felvételi eredmény, a kiemelkedő művészeti-, önkéntes-, sport- és
tanulmányi tevékenység, eredmény értékeléséhez
1.A felvételi eredmény értékelése:
A pályázó a rangsorolás során a felvételi eljárás során elért pontszámmal megegyező
pontot kap.
2. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése nemzetközi versenyen, pályázaton,
fesztiválon, kiállításon elért helyezés esetén:
a) 1. helyezés
10 pont,
b) 2. helyezés
8 pont,
c) 3. helyezés
6 pont.
3. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése országos versenyen, pályázaton,
fesztiválon vagy kiállításon elért helyezés esetén:
a) 1. helyezés
6 pont,
b) 2. helyezés
4 pont,
c) 3. helyezés
2 pont.
4. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése
a) országos vagy nemzetközi közszolgálati rádióban, televízióban közvetített
bemutató, előadás 4 pont,
b) országos vagy nemzetközi terjesztésű napilapban, folyóiratban,
periodikában közzétett művészeti alkotás 2 pont.
5. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése vizuális alkotóművészet, tánc és
színművészeti tevékenység esetén:
a) országos vagy nemzetközi
szövetségek delegáltjaiból álló szakmai zsűri által díjazott
alkotás, bemutató 6 pont,
b) országos vagy nemzetközi kiállításon, bemutatón, fesztiválon történő
részvétel 5 pont.
6. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése zeneművészet körében
országos vagy nemzetközi közszolgálati televízióban, rádióban közvetített
koncert, koncertszervező iroda felkérésére adott koncert:
a) szólókoncert
4 pont,
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b) kamarazenei-, népzenei-, könnyűzenei együttes,
vagy jazzformáció tagjaként
3 pont,
c) szimfonikus zenekar tagjaként 2 pont.
7. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése zeneművészet körében
országosan vagy nemzetközileg ismert lemezkiadónál megjelent hanghordozó
esetében:
a) szólókoncert 6 pont,
b) kamarazenei-, népzenei-, könnyűzenei együttes vagy
jazzformáció tagjaként 5 pont,
c) szimfonikus zenekar tagjaként 4 pont,
8.Kiemelkedő önkéntes tevékenység értékelése:
a) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó önkéntes
tevékenység esetében legalább 30 munkaóraként 1pont, de legfeljebb 3 pont,
b) iskolai diákönkormányzatban tisztségviselő
1 pont,
c) Veszprémi Diák- és Ifjúsági Önkormányzatban tisztségviselő
2pont,
d)
országos ifjúsági, vagy ifjúságszakmai szervezet legfelsőbb szervében,
operatív vezetést végző szervében, felügyelőbizottságában tisztségviselő, tag, vagy a
tagszervezet képviselője
3 pont,
e) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott civil szervezetben –
kivéve a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvényben meghatározott
párt, vagy a lelkiismereti vagy vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek, és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényben meghatározott
vallási közösség által alapított civil szervezetet-, közalapítványban vezető
tisztségviselő
1 pont.
9. Kiemelkedő sporttevékenység értékelése olimpiai sportágban országos versenyen
elért helyezés esetén:
a)
b)
c)
d)

1. helyezés
2. helyezés
3. helyezés
4-8. helyezés

5
4
3
1

pont,
pont,
pont,
pont.

10. Kiemelkedő sporttevékenység értékelése nem olimpiai sportágban, országos
bajnokságon elért helyezés esetén:
a) 1. helyezés
3 pont,
b) 2. helyezés
2 pont,
c) 3. helyezés
1 pont.
11. Kiemelkedő sporttevékenység értékelése Világbajnokságon, Világkupán elért
helyezés esetén:
a) 1.helyezés
8 pont,
b) 2.helyezés
7 pont,
c) 3.helyezés
6 pont,
d) 4.helyezés
5 pont,
5

e)
f)
g)
h)

5.helyezés
6.helyezés
7.helyezés
8.helyezés

4
3
2
1

pont,
pont,
pont,
pont.

12. Kiemelkedő sporttevékenység értékelése Olimpián, Paralimpián elért helyezés
esetén:
a) 1. helyezés
8 pont,
b) 2. helyezés
7 pont,
c) 3. helyezés
6 pont,
d) 4. helyezés
5 pont,
e) 5. helyezés
4 pont,
f) 6. helyezés
3 pont,
g) 7. helyezés
2 pont,
h) 8. helyezés
1 pont.
13. Kiemelkedő sporttevékenység értékelése Európa bajnokságon, Európa kupán
elért helyezés esetén:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés

8
7
6
5
4
3
2
1

pont,
pont,
pont,
pont,
pont,
pont,
pont,
pont.

14. Kiemelkedő tanulmányi eredmény, tevékenység értékelése
Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredmény esetén:
a) 1 . helyezés
b) 2. helyezés
c) 3. helyezés

Országos

9 pont,
6 pont,
3 pont.

15. Kiemelkedő tanulmányi eredmény,
konferencián tartott előadás esetén:

tevékenység

értékelése

szakmai

16. Kiemelkedő tanulmányi eredmény, tevékenység értékelése
tanulmányi, szakmai tanulmányi versenyen elért helyezés esetén:

országos

a) nemzetközi szakmai konferencián tartott előadás 4 pont,
b) országos szakmai konferencián tartott előadás
2 pont.

a) 1. helyezés
b) 2. helyezés
c) 3. helyezés

6 pont,
4 pont,
2 pont.
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2. melléklet4 Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 15/2016. (IV.28.) önkormányzati
rendeletéhez
PÁLYÁZAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a felsőoktatási
tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 15/2016. (IV.28) önkormányzati rendelet 23.§-ában (a továbbiakban: rendelet) meghatározott önkormányzati ösztöndíj
elnyerésére
Tisztelt Pályázó!
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése önkormányzati
rendeletet alkotott, melynek célja, hogy az Önkormányzat elismerje és anyagilag
támogassa azokat a veszprémi illetőségű személyeket, akik legkorábban…évben
szerezték meg a felsőfokú tanulmányok feltételeként előírt érettségi vizsga
bizonyítványt, és … évben a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben
meghatározott alap- vagy osztatlan képzésre nyertek felvételt, és akik tanulmányi
kötelezettségeik teljesítése során, továbbá a tanulmányi, sport, önkéntes, vagy
művészeti tevékenység területén kiemelkedő eredményeket értek el.
Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:
1.
A pályázó………………………..-én, valamint az azt megelőző öt évben veszprémi
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, magyar állampolgár, vagy az Európai Gazdasági
Térség munkavállalójának családtagjaként letelepedési joggal rendelkezik.
2.
A pályázót a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott alapvagy osztatlan képzésre a pályázat évében vették fel, és legkorábban… évben
szerzett érettségi vizsga bizonyítványt.
3.
A pályázó az érettségi vizsga letételéhez előírt középfokú iskolai tanulmányai
utolsó félévben legalább 4,5 tantárgyi átlagot ért el.
4.
A pályázó a rendeletben meghatározottak szerint művészeti-, önkéntes-,
sport- vagy tanulmányi tevékenység valamelyikében kiemelkedő tevékenységet
végzett, eredményt ért el.
5.
A pályázó a rendelet 1. melléklete szerint számolt pontok alapján a pályázók
közül az 1-5.helyre kerül besorolásra.
A rendelet 1. melléklete alapján a rangsorolás a következőképpen történik:
4
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Pontrendszer a felvételi eredmény, a kiemelkedő művészeti-, önkéntes-, sport- és
tanulmányi tevékenység, eredmény értékeléséhez
1.
A felvételi eredmény értékelése:
A pályázó a rangsorolás során a felvételi eljárás során elért pontszámmal megegyező
pontot kap.
2. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése nemzetközi versenyen, pályázaton,
fesztiválon, kiállításon elért helyezés esetén:
a) 1. helyezés
b) 2. helyezés
c) 3. helyezés

10 pont,
8 pont,
6 pont.

3. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése országos versenyen, pályázaton,
fesztiválon vagy kiállításon elért helyezés esetén:
a) 1. helyezés
b) 2. helyezés
c) 3. helyezés

6 pont,
4 pont,
2 pont.

4. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése
a) országos vagy nemzetközi közszolgálati rádióban, televízióban közvetített
bemutató, előadás
4 pont,
b)
országos vagy nemzetközi terjesztésű napilapban, folyóiratban, periodikában
közzétett művészeti alkotás
2 pont.
5. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése vizuális alkotóművészet, tánc és
színművészeti tevékenység esetén:
a)
országos vagy nemzetközi szövetségek delegáltjaiból álló szakmai zsűri által
díjazott alkotás, bemutató 6 pont,
b)
országos vagy nemzetközi kiállításon, bemutatón, fesztiválon történő részvétel
5 pont.
6.
Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése zeneművészet körében
országos vagy nemzetközi közszolgálati televízióban, rádióban közvetített koncert,
koncertszervező iroda felkérésére adott koncert:
a)
b)
c)

szólókoncert 4 pont,
kamarazenei-, népzenei-, könnyűzenei együttes, vagy jazzformáció tagjaként
3 pont,
szimfonikus zenekar tagjaként 2 pont.
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7.
Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése zeneművészet körében
országosan vagy nemzetközileg ismert lemezkiadónál megjelent hanghordozó
esetében:
a) szólókoncert
6 pont,
b)
kamarazenei-, népzenei-, könnyűzenei együttes vagy jazzformáció tagjaként
5 pont,
c) szimfonikus zenekar tagjaként 4 pont,
8. Kiemelkedő önkéntes tevékenység értékelése:
a)
a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó
önkéntes tevékenység esetében legalább 30 munkaóraként
1 pont,
b)
de legfeljebb
3
pont,
b)
iskolai diákönkormányzatban tisztségviselő
1 pont,
c)
Veszprémi Diák- és Ifjúsági Önkormányzatban tisztségviselő
2 pont,
d)
országos ifjúsági, vagy ifjúságszakmai szervezet legfelsőbb szervében,
operatív vezetést végző szervében, felügyelőbizottságában tisztségviselő, tag, vagy a
tagszervezet képviselője
3 pont,
e) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott civil szervezetben –
kivéve a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvényben meghatározott
párt, vagy a lelkiismereti vagy vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek, és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényben meghatározott
vallási közösség által alapított civil szervezetet-, közalapítványban vezető
tisztségviselő
1 pont.
9.
Kiemelkedő sporttevékenység értékelése olimpiai sportágban országos
versenyen elért helyezés esetén:
a)
1. helyezés
b)
2. helyezés
c)
3. helyezés
d) 4-8. helyezés

5
4
3
1

pont,
pont,
pont,
pont.

10. Kiemelkedő sporttevékenység értékelése nem olimpiai sportágban, országos
bajnokságon elért helyezés esetén:
a) 1. helyezés
b) 2. helyezés
c) 3. helyezés

3 pont,
2 pont,
1 pont.

11. Kiemelkedő sporttevékenység értékelése Világbajnokságon, Világkupán elért
helyezés esetén:
a) 1. helyezés

8 pont,
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b) 2. helyezés
c) 3. helyezés
d) 4. helyezés
e) 5. helyezés
f) 6. helyezés
g) 7. helyezés
h) 8. helyezés

7
6
5
4
3
2
1

pont,
pont,
pont,
pont,
pont,
pont,
pont.

12.
Kiemelkedő sporttevékenység értékelése Olimpián, Paralimpián elért helyezés
esetén:
a) 1. helyezés
b) 2. helyezés
c) 3. helyezés
d) 4. helyezés
e) 5. helyezés
f) 6. helyezés
g) 7. helyezés
h) 8. helyezés

8
7
6
5
4
3
2
1

pont,
pont,
pont,
pont,
pont,
pont,
pont,
pont.

13.
Kiemelkedő sporttevékenység értékelése Európa bajnokságon, Európa kupán
elért helyezés esetén:
a) 1. helyezés
b) 2. helyezés
c) 3. helyezés
d) 4. helyezés
e) 5. helyezés
f) 6. helyezés
g) 7. helyezés
h) 8. helyezés

8
7
6
5
4
3
2
1

pont,
pont,
pont,
pont,
pont,
pont,
pont,
pont.

14.
Kiemelkedő tanulmányi eredmény, tevékenység értékelése Országos
Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredmény esetén:
a) 1. helyezés
b) 2. helyezés
c) 3. helyezés

9 pont,
6 pont,
3 pont.

15.
Kiemelkedő tanulmányi eredmény, tevékenység értékelése szakmai
konferencián tartott előadás esetén:
a) nemzetközi szakmai konferencián tartott előadás 4 pont,
b) országos szakmai konferencián tartott előadás
2 pont.
16.
Kiemelkedő tanulmányi eredmény, tevékenység értékelése országos
tanulmányi, szakmai tanulmányi versenyen elért helyezés esetén:
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a) 1. helyezés
b) 2. helyezés
c) 3. helyezés

6 pont,
4 pont,
2 pont.

A pályázathoz csatolni kell:
1.
A köznevelési intézmény igazolását, hogy az általános eljárás keretében az
érettségi vizsgát a pályázó mikor tette le, érettségi bizonyítvány másolatát.
2.
A felsőoktatási intézménybe történt felvételt-, és az elért felvételi pontszámot
igazoló okirat másolatát.
3.
A köznevelési intézmény igazolását a tanulmányi versenyen elért eredményről,
tanulmányi, sport vagy művészeti tevékenység igazolására szolgáló
dokumentumokat, (pl. oklevél fénymásolatát, versenyt, pályázatot, fesztivált,
kiállítást rendező szervezet igazolását, napilapban, folyóiratban, periodikában
megjelent irodalmi alkotás fénymásolatát és főszerkesztő vagy kiadó igazolását a
megjelenés időpontjáról).
4.
Az érettségi vizsga letételéhez előírt középfokú iskolai tanulmányok utolsó
félévéről a köznevelési intézmény által kibocsátott bizonyítvány másolatát.
5.

Önéletrajzot

Amennyiben a pályázati adatlap nem kerül hiánytalanul kitöltésre, vagy a szükséges
dokumentumokat a pályázó nem csatolja, a pályázat minősítésre és a pályázó
rangsorolásra nem kerülhet.
A pályázatokat ……. augusztus 31-ig Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesterének
címezve Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani.
(8200 Veszprém, Óváros tér 9.)
PÁLYÁZATI ADATLAP
Pályázó neve:

………………………………………….

születéskori neve:

………………………………………….

születési helye:

…………………………………………

születési ideje:

…………………………………………

anyja neve:

…………………………………………

bejelentett lakóhelye:

…………………………………………

bejelentkezés időpontja:

…………………………………………
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telefonszáma:

…………………………………………

e-mail címe:

…………………………………………

Köznevelési intézmény neve:

…………………………………………
…………………………………………

címe:

…………………………………………

Felsőoktatási intézmény neve:

…………………………………………
…………………………………………

címe:

…………………………………………

kar:

…………………………………………

szak:

…………………………………………

Az érettségi vizsga letételéhez előírt középfokú iskolai tanulmányok utolsó félévének
tanulmányi átlaga:
Művészeti tevékenység ismertetése:
Önkéntes tevékenység ismertetése:
Sporttevékenység ismertetése:
Tanulmányi verseny ismertetése:
Veszprém, ………………………………….

…………………………………………
pályázó
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3. melléklet 5Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 15/2016. (IV.28.) önkormányzati
rendeletéhez
Pontrendszer Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 15/2016. (IV.28) önkormányzati
rendelet 3/A.§-ában (a továbbiakban: rendelet) meghatározott önkormányzati
ösztöndíj elnyerésére
1.A tanulmányi eredmény értékelése:
A pályázó a rangsorolás során a az érettségi vizsga letételéhez előírt középfokú
iskolai tanulmányai utolsó félévben elért átlagával megegyező pontot kap.
2. Az 1-3. helyen kialakult azonos pontszám esetében előnyben részesül az a
pályázó, aki művészeti-, önkéntes-, sport- vagy tanulmányi tevékenységet végzett,
vagy eredményt ért el.
3. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése nemzetközi versenyen, pályázaton,
fesztiválon, kiállításon elért helyezés esetén:
a) 1. helyezés

10 pont,

b) 2. helyezés

8 pont,

c) 3. helyezés

6 pont.

4. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése országos versenyen, pályázaton,
fesztiválon vagy kiállításon elért helyezés esetén:
a) 1. helyezés

6 pont,

b) 2. helyezés

4 pont,

c) 3. helyezés

2 pont.

5. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése
a) országos vagy nemzetközi közszolgálati rádióban, televízióban közvetített
bemutató, előadás 4 pont,
5

A rendeletet 3.melléklettel kiegészítette a 2/2018.(I.25.) Ör. hatályos 2018. március 1. napjától.
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b) országos vagy nemzetközi terjesztésű napilapban, folyóiratban,
periodikában közzétett művészeti alkotás 2 pont.
6. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése vizuális alkotóművészet, tánc és
színművészeti tevékenység esetén:
a) országos vagy nemzetközi
szövetségek delegáltjaiból álló szakmai zsűri által díjazott
alkotás, bemutató 6 pont,
b) országos vagy nemzetközi kiállításon, bemutatón, fesztiválon történő
részvétel 5 pont.
7. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése zeneművészet körében
országos vagy nemzetközi közszolgálati televízióban, rádióban közvetített
koncert, koncertszervező iroda felkérésére adott koncert:
a) szólókoncert

4 pont,

b) kamarazenei-, népzenei-, könnyűzenei együttes,
vagy jazzformáció tagjaként

3 pont,

c) szimfonikus zenekar tagjaként 2 pont.
8. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése zeneművészet körében
országosan vagy nemzetközileg ismert lemezkiadónál megjelent hanghordozó
esetében:
a) szólókoncert 6 pont,
b) kamarazenei-, népzenei-, könnyűzenei együttes vagy
jazzformáció tagjaként 5 pont,
c) szimfonikus zenekar tagjaként 4 pont,
9.Kiemelkedő önkéntes tevékenység értékelése:
a) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó önkéntes
tevékenység esetében legalább 30 munkaóraként 1pont, de legfeljebb 3 pont,
b) iskolai diákönkormányzatban tisztségviselő
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1 pont,

c) Veszprémi Diák- és Ifjúsági Önkormányzatban tisztségviselő

2pont,

d)
országos ifjúsági, vagy ifjúságszakmai szervezet legfelsőbb szervében,
operatív vezetést végző szervében, felügyelőbizottságában tisztségviselő, tag, vagy a
tagszervezet képviselője
3 pont,
e) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott civil szervezetben –
kivéve a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló törvényben meghatározott
párt, vagy a lelkiismereti vagy vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak,
vallásfelekezetek, és vallási közösségek jogállásáról szóló törvényben meghatározott
vallási közösség által alapított civil szervezetet-, közalapítványban vezető
tisztségviselő
1 pont.
10.
Kiemelkedő sporttevékenység értékelése olimpiai sportágban országos
versenyen elért helyezés esetén:
a)

1.

helyezés

5 pont,

b)

2.

helyezés

4 pont,

c)

3.

helyezés

3 pont,

d)

4-8. helyezés

1 pont.

11.
Kiemelkedő sporttevékenység értékelése nem olimpiai sportágban, országos
bajnokságon elért helyezés esetén:
a)

1. helyezés

3 pont,

b)

2. helyezés

2 pont,

c)

3. helyezés

1 pont.

12.
Kiemelkedő sporttevékenység értékelése Világbajnokságon, Világkupán elért
helyezés esetén:
a)

1.helyezés

8 pont,

b)

2.helyezés

7 pont,

c)

3.helyezés

6 pont,

d)

4.helyezés

5 pont,

e)

5.helyezés

4 pont,

f)

6.helyezés

3 pont,
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g)

7.helyezés

2 pont,

h)

8.helyezés

1 pont.

13.
Kiemelkedő sporttevékenység értékelése Olimpián, Paralimpián elért helyezés
esetén:
a)

1. helyezés

8 pont,

b)

2. helyezés

7 pont,

c)

3. helyezés

6 pont,

d)

4. helyezés

5 pont,

e)

5. helyezés

4 pont,

f)

6. helyezés

3 pont,

g)

7. helyezés

2 pont,

h)

8. helyezés

1 pont.

14.
Kiemelkedő sporttevékenység értékelése Európa bajnokságon, Európa kupán
elért helyezés esetén:
a)

1. helyezés

8 pont,

b)

2. helyezés

7 pont,

c)

3. helyezés

6 pont,

d)

4. helyezés

5 pont,

e)

5. helyezés

4 pont,

f)

6. helyezés

3 pont,

g)

7. helyezés

2 pont,

h)

8. helyezés

1 pont.

15.
Kiemelkedő tanulmányi eredmény, tevékenység értékelése Országos
Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredmény esetén:
a)

1. helyezés

9 pont,

b)

2. helyezés

6 pont,

c)

3. helyezés

3 pont.
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16.
Kiemelkedő tanulmányi eredmény, tevékenység értékelése szakmai
konferencián tartott előadás esetén:
a) nemzetközi szakmai konferencián tartott előadás 4 pont,
b) országos szakmai konferencián tartott előadás

2 pont.

17.
Kiemelkedő tanulmányi eredmény, tevékenység értékelése országos
tanulmányi, szakmai tanulmányi versenyen elért helyezés esetén:
a)
b)
c)

1. helyezés 6 pont,
2. helyezés 4 pont,
3. helyezés 2 pont.
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4. melléklet 6Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a
felsőoktatási tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 15/2016. (IV.28.) önkormányzati
rendeletéhez
PÁLYÁZAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a felsőoktatási
tanulmányi ösztöndíj alapításáról szóló 15/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet
3/A.§-ában (a továbbiakban: rendelet) meghatározott önkormányzati ösztöndíj
elnyerésére
Tisztelt Pályázó!
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése önkormányzati
rendeletet alkotott, melynek célja, hogy az Önkormányzat elismerje és anyagilag
támogassa azokat a veszprémi illetőségű személyeket, akik legkorábban … évben
szerezték meg a felsőfokú tanulmányok feltételeként előírt érettségi vizsga
bizonyítványt, és … évben
a
nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben
meghatározott alap- vagy osztatlan képzésre veszprémi székhelyű felsőoktatási
intézménybe nyertek felvételt.
Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:
1.

A pályázó………………………..-én, valamint az azt megelőző öt évben veszprémi
bejelentett lakóhellyel rendelkezik, magyar állampolgár, vagy az Európai
Gazdasági Térség munkavállalójának családtagjaként letelepedési joggal
rendelkezik.

2.

A pályázót a nemzeti felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott alap- vagy
osztatlan képzésre a pályázat évében vették fel veszprémi székhelyű
felsőoktatási intézménybe, és legkorábban… évben szerzett érettségi vizsga
bizonyítványt.
3. Nyertes az a pályázó, aki az érettségi vizsga letételéhez előírt középfokú
iskolai tanulmányai utolsó félévben elért tanulmányi átlaga alapján az a
pályázók között az 1-3.helyre került besorolásra
4. Az 1-3.helyen azonos pontszámot elért pályázók közül előnyben részesül az a
pályázó aki a rendeletben meghatározottak szerint művészeti-, önkéntes-,
sportvagy
tanulmányi
tevékenység
valamelyikében
kiemelkedő
tevékenységet végzett, eredményt ért el.

6

A rendeletet 4.melléklettel kiegészítette a 2/2018.(I.25.) Ör. hatályos 2018. március 1. napjától.
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A rendelet 3. melléklete alapján a rangsorolás a következőképpen történik:
1.A tanulmányi eredmény értékelése:
A pályázó a rangsorolás során a az érettségi vizsga letételéhez előírt középfokú
iskolai tanulmányai utolsó félévben elért átlagával megegyező pontot kap.
2. Az 1-3. helyen kialakult azonos pontszám esetében előnyben részesül az a
pályázó, aki művészeti-, önkéntes-, sport- vagy tanulmányi tevékenységet végzett,
vagy eredményt ért el.
3. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése nemzetközi versenyen, pályázaton,
fesztiválon, kiállításon elért helyezés esetén:
a) 1. helyezés
b) 2. helyezés
c) 3. helyezés

10 pont,
8 pont,
6 pont.

4. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése országos versenyen, pályázaton,
fesztiválon vagy kiállításon elért helyezés esetén:
a) 1. helyezés
b) 2. helyezés
c) 3. helyezés

6 pont,
4 pont,
2 pont.

5. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése
a) országos vagy nemzetközi közszolgálati rádióban, televízióban közvetített
bemutató, előadás
4 pont,
b) országos vagy nemzetközi terjesztésű napilapban, folyóiratban, periodikában
közzétett művészeti alkotás
2 pont.
6. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése vizuális alkotóművészet, tánc és
színművészeti tevékenység esetén:
a) országos vagy nemzetközi szövetségek delegáltjaiból álló szakmai zsűri által
díjazott alkotás, bemutató 6 pont,
b) országos vagy nemzetközi kiállításon, bemutatón, fesztiválon történő részvétel
5 pont.
7. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése zeneművészet körében országos
vagy nemzetközi közszolgálati televízióban, rádióban közvetített koncert,
koncertszervező iroda felkérésére adott koncert:
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a) szólókoncert 4 pont,
b) kamarazenei-, népzenei-, könnyűzenei együttes, vagy jazzformáció tagjaként
3 pont,
c) szimfonikus zenekar tagjaként
2 pont.
8. Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése zeneművészet körében országosan
vagy nemzetközileg ismert lemezkiadónál megjelent hanghordozó esetében:
a) szólókoncert 6 pont,
b) kamarazenei-, népzenei-, könnyűzenei együttes vagy jazzformáció tagjaként
5 pont,
c) szimfonikus zenekar tagjaként
4 pont,
9. Kiemelkedő önkéntes tevékenység értékelése:
a) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény hatálya alá tartozó
önkéntes tevékenység esetében legalább 30 munkaóraként
1 pont,
b) de legfeljebb
3 pont,
b) iskolai diákönkormányzatban tisztségviselő
1 pont,
c) Veszprémi Diák- és Ifjúsági Önkormányzatban tisztségviselő
2 pont,
d) országos ifjúsági, vagy ifjúságszakmai szervezet legfelsőbb szervében, operatív
vezetést végző szervében, felügyelőbizottságában tisztségviselő, tag, vagy a
tagszervezet képviselője
3 pont,
e) az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló törvényben meghatározott civil
szervezetben –kivéve a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló
törvényben meghatározott párt, vagy a lelkiismereti vagy vallásszabadság
jogáról, valamint az egyházak, vallásfelekezetek, és vallási közösségek
jogállásáról szóló törvényben meghatározott vallási közösség által alapított civil
szervezetet-, közalapítványban vezető tisztségviselő
1 pont.
10.
Kiemelkedő sporttevékenység értékelése olimpiai sportágban országos
versenyen elért helyezés esetén:
a) 1. helyezés
b) 2. helyezés
c) 3. helyezés
d) 4-8. helyezés

5
4
3
1

pont,
pont,
pont,
pont.

11. Kiemelkedő sporttevékenység értékelése nem olimpiai sportágban, országos
bajnokságon elért helyezés esetén:
a) 1. helyezés
b) 2. helyezés
c) 3. helyezés

3 pont,
2 pont,
1 pont.
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12. Kiemelkedő sporttevékenység értékelése Világbajnokságon, Világkupán elért
helyezés esetén:
a) 1. helyezés
b) 2. helyezés
c) 3. helyezés
d) 4. helyezés
e) 5. helyezés
f) 6. helyezés
g) 7. helyezés
h) 8. helyezés

8
7
6
5
4
3
2
1

pont,
pont,
pont,
pont,
pont,
pont,
pont,
pont.

13. Kiemelkedő sporttevékenység értékelése Olimpián, Paralimpián elért helyezés
esetén:
a) 1. helyezés
b) 2. helyezés
c) 3. helyezés
d) 4. helyezés
e) 5. helyezés
f) 6. helyezés
g) 7. helyezés
h) 8. helyezés

8
7
6
5
4
3
2
1

pont,
pont,
pont,
pont,
pont,
pont,
pont,
pont.

14. Kiemelkedő sporttevékenység értékelése Európa bajnokságon, Európa kupán
elért helyezés esetén:
a) 1. helyezés
b) 2. helyezés
c) 3. helyezés
d) 4. helyezés
e) 5. helyezés
f) 6. helyezés
g) 7. helyezés
h) 8. helyezés

8
7
6
5
4
3
2
1

pont,
pont,
pont,
pont,
pont,
pont,
pont,
pont.

15. Kiemelkedő tanulmányi eredmény, tevékenység értékelése
Középiskolai Tanulmányi Versenyen elért eredmény esetén:
a) 1. helyezés
b) 2. helyezés
c) 3. helyezés

Országos

9 pont,
6 pont,
3 pont.

16. Kiemelkedő tanulmányi eredmény,
konferencián tartott előadás esetén:

tevékenység

a) nemzetközi szakmai konferencián tartott előadás
b) országos szakmai konferencián tartott előadás
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értékelése

4 pont,
2 pont.

szakmai

17. Kiemelkedő tanulmányi eredmény, tevékenység értékelése
tanulmányi, szakmai tanulmányi versenyen elért helyezés esetén:
a) 1. helyezés
b) 2. helyezés
c) 3. helyezés

országos

6 pont,
4 pont,
2 pont.

A pályázathoz csatolni kell:
1. A köznevelési intézmény igazolását, hogy az általános eljárás keretében az
érettségi vizsgát a pályázó mikor tette le, érettségi bizonyítvány másolatát.
2. A felsőoktatási intézménybe történt felvételt igazoló okirat másolatát.
3. A köznevelési intézmény igazolását a tanulmányi versenyen elért eredményről,
tanulmányi, sport vagy művészeti tevékenység igazolására szolgáló
dokumentumokat, (pl. oklevél fénymásolatát, versenyt, pályázatot, fesztivált,
kiállítást rendező szervezet igazolását, napilapban, folyóiratban, periodikában
megjelent irodalmi alkotás fénymásolatát és főszerkesztő vagy kiadó igazolását a
megjelenés időpontjáról).
4. Az érettségi vizsga letételéhez előírt középfokú iskolai tanulmányok utolsó
félévéről a köznevelési intézmény által kibocsátott bizonyítvány másolatát.
5. Önéletrajzot
Amennyiben a pályázati adatlap nem kerül hiánytalanul kitöltésre, vagy a szükséges
dokumentumokat a pályázó nem csatolja, a pályázat minősítésre és a pályázó
rangsorolásra nem kerülhet.
A pályázatokat ……. augusztus 31-ig Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesterének
címezve Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál kell benyújtani.
(8200 Veszprém, Óváros tér 9.)
PÁLYÁZATI ADATLAP

Pályázó neve:

………………………………………….

születéskori neve:

………………………………………….

születési helye:

…………………………………………

születési ideje:

…………………………………………

anyja neve:

…………………………………………

22

bejelentett lakóhelye:

…………………………………………

bejelentkezés időpontja:

…………………………………………

telefonszáma:

…………………………………………

e-mail címe:

…………………………………………

Köznevelési intézmény neve:

…………………………………………
…………………………………………

címe:

…………………………………………

Felsőoktatási intézmény neve:

…………………………………………
…………………………………………

címe:

…………………………………………

kar:

…………………………………………

szak:

…………………………………………

Az érettségi vizsga letételéhez előírt középfokú iskolai tanulmányok utolsó félévének
tanulmányi átlaga:
Művészeti tevékenység ismertetése:
Önkéntes tevékenység ismertetése
Sporttevékenység ismertetése:
Tanulmányi verseny ismertetése:
Veszprém, ………………………………….

…………………………………………
pályázó
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