Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
a 22/2001. (VII.2.) Ör., a 11/2002.(IV.30.) Ör., a 14/2003.(IV.30.)
a 23/2004.(V.1.) és a 75/2004. (XI.02.) Ör-el módosított

8/2001. (04.03.) rendelete

felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj alapításáról, megállapításának és
folyósításának szabályairól, valamint a „Veszprém város ösztöndíjasa” cím
adományozásáról
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
tv. 16.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Önkormányzat által alapítandó
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj szabályairól az alábbi rendeletet alkotja.1
Jelen rendelet célja, hogy elismerje és anyagilag támogassa azokat a veszprémi illetőségű,
utolsó éves egyetemi vagy főiskolai hallgatókat, akik tanulmányi kötelezettségeik teljesítése
során, továbbá a tudományos, sport, vagy művészeti tevékenység terén kiemelkedő
eredményeket értek el.
1.§.
(1) Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése felsőoktatási önkormányzati ösztöndíjban
részesíti azokat a nappali tagozatos, államilag elismert diplomát adó felsőfokú oktatási
intézmény első alapképzésében résztvevő, képzési időnek megfelelő két utolsó aktív
féléves, vagy a kredit rendszerben működő oktatási intézmény esetén az utolsó
évfolyam elkezdéséhez szükséges kumulatív kredit pontszámmal rendelkező hallgatókat,
akik megfelelnek a jelen rendeletben meghatározott feltételeknek, és a jelen rendelet 1.
sz. mellékletében meghatározott pontrendszer alapján az ösztöndíjra pályázók között az
1.-5. helyre kerülnek besorolásra.
(2) Amennyiben a pontrendszer alapján a 5. helyen pontegyenlőség alakul ki, a 5. helyen
szereplő valamennyi pályázót ösztöndíjban kell részesíteni.
(3) Jelen rendelet alapján ösztöndíjban részesített személyeknek Veszprém Megyei Jogú
Város Közgyűlése a „Veszprém város ösztöndíjasa” címet adományozza.
(4) Ösztöndíjban csak az a pályázó részesülhet, aki nyilatkozatban vállalja, hogy az ösztöndíj
elnyerésétől számított 10 éven keresztül önéletrajzában, tanulmányaival kapcsolatban
tett bármely nyilatkozatában feltünteti, hogy abban a tanévben, mikor részére az
ösztöndíj folyósítása történt, „Veszprém város ösztöndíjasa” volt.
(5)2 A „R” 2. § (4) bekezdése b.) pontjának alkalmazása esetén a pályázó ösztöndíjban csak
akkor részesülhet, ha nyilatkozatában hozzájárul ahhoz, hogy az általa készített
dolgozatot, pályaművet, annak egy vagy több részletét - szerzőségének feltüntetése
mellett – Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ingyenesen felhasználhassa.
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Az R. felvezető rendelkezését a 23/2004.(V.1.) Ör. módosította 2004. május 1-jei hatállyal.
A rendelet 1.§. (5) bekezdését a 14/2003. (IV.30.) Ör. 1.§-a egészítette ki 2003. április 30-i hatállyal.
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2.§.
(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.3
(2)4

a./ tanulmányi kötelezettség körében:
a.a./ minden addig lezárt félévben a kari átlagnál legalább 10%-kal magasabb
tanulmányi átlag, azzal, hogy:
a.a.a./ legalább 6 lezárt félév esetén ettől 1 félévben megengedett az eltérés,
a.a.b./ legalább 8 lezárt félév esetén ettől 2 félévben megengedett az eltérés,
a.a.c./ legalább 10 lezárt félév esetén ettől 3 félévben megengedett az eltérés,
vagy
a.b./ ha a kari átlag a 4,1 tizedet meghaladja, minden addig lezárt félévben legalább
4,51 százados tanulmányi átlag, azzal, hogy:
a.b.a./ legalább 6 lezárt félév esetén ettől 1 félévben megengedett az eltérés,
a.b.b./ legalább 8 félév esetén ettől 2 félévben megengedett az eltérés,
a.b.c./ legalább 10 félév esetén ettől 3 félévben megengedett az eltérés,
b./ továbbá hallgatói jogviszonyának fennállása, vagy szüneteltetése alatt
szakterületén végzett kimagasló tudományos munka, vagy kiemelkedő
sportteljesítmény, vagy kiemelkedő művészeti tevékenység.
A kari átlagot a felsőoktatási intézmény által a pályázat benyújtását megelőző öt évre
vonatkozóan a Tanulmányi Osztály vagy a Dékáni Hivatal által igazolt kari vagy
szakátlagok figyelembevételével kell megállapítani.

(3)

(4)

3
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Az ösztöndíj odaítélésének minimumfeltételei az alábbiak:
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a.) Kimagasló tudományos munkának kell tekinteni az Országos Tudományos Diákköri
Konferencián elért eredményt, az adott felsőfokú oktatási intézménynél
tudományos diákköri konferencián elért eredményt, nemzetközi vagy országos
szakmai
konferencián
tartott
előadást,
tanulmányi
versenyen
elért
versenyeredményt.
b.) Kimagasló tudományos munkának kell tekinteni a pályázó által, tanulmányi
kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódóan, vagy bármely felsőoktatási
intézmény részéről kiírt pályázat alapján elkészített dolgozatot vagy pályaművet,
feltéve, ha
b.) a.) a dolgozat vagy pályamű témája:
- Veszprém város történetének, régészeti, helytörténeti, néprajzi értékeinek,
emlékhelyeinek bemutatása; a helyi kis közösségek, civil szerveződések
tevékenysége, hagyományok ápolása
- Veszprém város természetes és épített környezeti értékeinek bemutatása
- Veszprém város művészeti élete és értékei; közművelődési színterek és
tevékenységek, önszerveződő művészeti csoportok tevékenységének
bemutatása
- Veszprém Városban az oktatás, nevelés, kutatás területén, bármely
tudományág művelése során létrehozott értékek bemutatása

Az R. 2.§-ának (1) bekezdését a 23/2004.(V.1.) Ör. módosította 2004. május 1-jei hatállyal.
A rendelet 2.§. (2),(3) bekezdésének szövegét a 75/2004. (XI.02.) Ör. 1.§-a módosította 2004. december 1-jei hatállyal.
A rendelet 2.§. (4) bekezdését a 14/2003. (IV.30.) Ör. 2.§-a módosította 2003. április 30-i hatállyal.
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-

b.)

b.)

b.)

c.)

az egyházak, szerzetesrendek, egyházi közösségek, egyházi személyek
szerepe Veszprém város fejlődésében
Veszprém város gazdasági életének, társadalmi rétegződésének,
településszerkezetének, közjogi helyzetének változásai, fejlődése
a városban létező kisebbségek életének, értékeinek bemutatása
Veszprém város polgárainak jólétét, biztonságát szolgáló szervezetek és
személyek tevékenységének bemutatása; a közhatalommal felruházott
szervezetek működésének és tevékenységének bemutatása
Veszprém városban élő vagy veszprémi származású – a sport területén
kiemelkedő érdemeket szerzett – személyek; a város sportéletében
meghatározó jelentőségű társadalmi szervezetek, jogi személyiséggel nem
rendelkező szerveződések tevékenységének bemutatása
bármely veszprémi származású, vagy a múltban illetve a jelenben
Veszprémben alkotó, tevékenykedő személy életútjának, munkásságának
bemutatása, aki hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez
bármely, a múltban vagy a jelenben Veszprémben működő szervezet
tevékenységének bemutatása, amely hozzájárult a város jó hírnevének
öregbítéséhez
olyan elemzés, javaslat vagy koncepció kidolgozása, amely Veszprém
Megyei Jogú Város Önkormányzata által kötelezően, vagy önként vállalt
módon ellátandó feladatokkal kapcsolatos döntések során felhasználható.
az adott felsőoktatási intézmény oktatója szöveges értékelésében
kiemelkedőnek minősíti.
Az Oktatási és Ifjúsági Bizottság elnöke által felkért szakértő szöveges
értékelésében kiemelkedőnek minősíti.”

(5)6 Kiemelkedő sporttevékenységnek kell tekinteni az olimpiai sportágban országos
versenyeken elért 1-8 helyezést, nem olimpiai sportágban országos versenyen elért 13. helyezést, főiskolai Világbajnokságon, Olimpián, Paralimpián, Világ- vagy Európa
bajnokságon elért legalább 8. helyezést,
(6) Kiemelkedő művészeti tevékenységnek kell tekinteni nemzetközi vagy országos
versenyen, pályázaton, fesztiválon vagy kiállításon elért legalább 3. helyezést vagy
legalább 3. díjat, országos vagy nemzetközi közszolgálati televízióban, rádióban
közvetített bemutatót, előadást, országos vagy nemzetközi terjesztésű napilapban,
folyóiratban, periodikában közzétett művészeti alkotást.
Továbbá kiemelkedő művészeti tevékenységnek kell tekinteni tánc-, színház és vizuális
alkotóművészet esetén országosan vagy nemzetközi szinten (országos vagy nemzetközi
szövetségek delegáltjaiból álló szakmai zsűri által) díjazott alkotást, országos vagy
nemzetközi kiállításon, bemutatón, fesztiválon történő (országos vagy nemzetközi
szövetségek delegáltjaiból álló szakmai zsűri által díjazott) részvételt.
Továbbá kiemelkedő művészeti tevékenységnek kell tekinteni zeneművészet esetén
országos vagy nemzetközi közszolgálati televízióban, rádióban közvetített koncertet,
koncertszervező iroda felkérésére adott koncertet, államilag elismert lemezkiadónál
megjelent hanghordozót.
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A rendelet 2.§. (5),(6) bekezdését a 75/2004. (XI.2.) Ör. 2.§-a módosította 2004. december 1-jei hatállyal.
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3.§.7
(1) Az ösztöndíj elnyerésére Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése minden év április 30-ig
pályázati felhívást tesz közzé.
(2) Az ösztöndíj elnyerésére pályázók pályázatukat a jelen rendelet 2. sz. mellékletét képező
pályázati űrlapon nyújthatják be minden év július 31-ig.
(3) A pályázatokat az Oktatási Bizottság elnökének címezve Veszprém Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala Oktatási Irodájánál (8200 Veszprém, Óváros tér 9.) kell
benyújtani.
(4) Az Oktatási és Ifjúsági Bizottság a pályázatokat minősíti és rangsorolja.
(5) Az Oktatási és Ifjúsági Bizottságnak az ösztöndíj adományozására vonatkozó javaslatát a
Bizottság elnöke terjeszti Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése elé oly módon, hogy
az előterjesztésben valamennyi pályázót szerepeltetni kell.
(6)8 Az ösztöndíj odaítéléséről Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése dönt, minden évben
legkésőbb október 15-ig.
4.§.
(1) Az ösztöndíj odaítéléséről vagy a pályázat elutasításáról a Közgyűlés döntésének
időpontjától számított öt munkanapon belül Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatalának Oktatási Irodája értesíti a pályázókat.
(2) A Közgyűlés döntését követően a pályázatokat a mellékelt okiratokkal együtt Veszprém
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának irattárában kell elhelyezni.
5.§.
(1) Az ösztöndíj folyósításának időtartama 10 hónap, az ösztöndíj havi összege 20.000 Ft.
(2) Az ösztöndíj folyósításának kezdő hónapja október, befejező hónapja július.
(3) Az ösztöndíjat októberben október 20. napjáig, novembertől kezdődően az adott hónap
10. napjáig át kell utalni az ösztöndíjban részesülő személy által megjelölt bankszámlára.
6.§.
Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése által jelen rendelet alapján ösztöndíjban részesített
személyeknek a polgármester, vagy személyes megbízottja ünnepélyes keretek között adja
át az ösztöndíj valamint a „Veszprém város ösztöndíjasa” cím adományozásáról szóló
okiratot.
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A rendelet 3.§-ának szövegét a 14/2003. (IV.30.) Ör. 3.§-a módosította 2003. április 30-i hatállyal.
A rendelet 3.§. (6) bekezdésének szövegét a 22/2001. (VII.29.) Ör. sz. rendelet 1.§-a módosította 2001. július 2-i hatállyal.
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7.§.
Ugyanazon személy részére jelen rendelet alapján ösztöndíj ismételt adományozására nincs
lehetőség
8.§.
Jelen rendelet kihirdetése napján lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző a helyben szokásos
módon gondoskodik.

Veszprém, 2001. március 30.

Dióssy László sk.
polgármester

Borbásné Dr. Büki Szilvia sk.
jegyző

A rendelet kihirdetésének napja: 2001. április 3.
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1. sz. melléklet9

Pontrendszer a tanulmányi eredmény, tudományos, sport és művészeti
tevékenység értékelésére

1./

Tanulmányi eredmény értékelése:
lezárt félév átlaga:
- kitűnő
- 4,99 és 4,75 között

2 pont
1 pont

A számítást minden lezárt félévre el kell végezni és a félévenként kapott pontokat
összesíteni kell. Ha a pályázók lezárt féléveinek a száma eltérő – a hiányzó félévek
pótlásához – a lezárt félévek átlagértékét kell a ténylegesen kapott pontokhoz
hozzászámítani.
2./

Kimagasló tudományos tevékenység értékelése

- az adott oktatási intézményben szervezett tudományos diákköri konferencián elért
I. helyezés
II. helyezés
III. helyezés

3 pont
2 pont
1 pont

- Országos Tudományos Diákköri Konferencián elért
I. helyezés
II. helyezés
III. helyezés

9 pont
6 pont
3 pont

- Országos Tudományos Diákköri Konferencián tartott előadás

2 pont

- országos szakmai konferencián tartott előadás

2 pont

- nemzetközi szakmai konferencián tartott előadás

4 pont

- tanulmányi versenyen elért
I. helyezés
II. helyezés
III. helyezés

6 pont
4 pont
2 pont

b.) A „R” 2. § (4) szakaszának b. pontjában foglalt feltételeknek megfelelő, a pályázó által,
tanulmányi kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódóan, vagy bármely felsőoktatási
intézmény részéről kiírt pályázat alapján elkészített dolgozat vagy pályamű 1 pont
9

A rendelet 1.sz. mellékletét a 75/2004. (XI.02.) Ör. 3.§-a módosította 2004. december 1-jei hatállyal.
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Kiemelkedő sporttevékenység értékelése
a./ Olimpiai sportágban országos versenyen elért

I.

helyezés

5 pont

II.

helyezés

4 pont

III. helyezés

3 pont

IV-VIII. helyezés

1 pont

b./ A nem olimpiai sportágban, országos bajnokságon elért:
helyezés

3 pont

helyezés

1 pont

helyezés

2 pont

c./ Főiskolai Világbajnokságon elért
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés

8
7
6
5
4
3
2
1

pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont

d./ Olimpián, Paralimpián elért
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés

8
7
6
5
4
3
2
1

pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont

e./ Világbajnokságon elért
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés

8
7
6
5
4
3
2
1

pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
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f./ Európa bajnokságon elért
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés
helyezés

8
7
6
5
4
3
2
1

Kiemelkedő művészeti tevékenység értékelése
a./ Nemzetközi versenyen, pályázaton, fesztiválon, kiállításon elért:
helyezés
helyezés
helyezés

10 pont
8 pont
6 pont

pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont
pont

b./ Országos versenyen, pályázaton, fesztiválon vagy kiállításon elért:
helyezés
6 pont
helyezés
4 pont
helyezés
2 pont
c./ Országos vagy nemzetközi közszolgálati rádióban, televízióban
közvetített bemutató, előadás
4 pont
Országos vagy nemzetközi terjesztésű napilapban, folyóiratban,
periodikában közzétett művészeti alkotás
2 pont
d./ továbbá vizuális alkotóművészet, tánc és színművészeti tevékenység esetén:
Országosan vagy nemzetközi szinten (országos vagy nemzetközi
szövetségek delegáltjaiból álló szakmai zsűri által díjazott
alkotás, bemutató
6 pont
Országos vagy nemzetközi kiállításon, bemutatón, fesztiválon történő
(országos vagy nemzetközi szövetségek delegáltjaiból álló szakmai
zsűri által díjazott) részvétel
5 pont
e/ továbbá zeneművészet esetén:
Országos vagy nemzetközi közszolgálati televízióban, rádióban közvetített
koncert, koncertszervező iroda felkérésére adott koncert, ha
- szólókoncert
4 pont
- kamarazene-csoport, népzenei, könnyűzenei együttes
vagy jazzformáció tagjaként
3 pont
- hivatásos szimfonikus zenekar tagjaként
2 pont
Államilag elismert lemezkiadónál megjelent hanghordozó, ha
- szólókoncert
- kamarazene-csoport, népzenei, könnyűzenei együttes vagy
jazzformáció tagjaként
- hivatásos szimfonikus zenekar tagjaként

6 pont
5 pont
4 pont
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2. sz. melléklet

PÁLYÁZAT
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
8/2001. (IV.03.) Ör. sz. rendeletében meghatározott felsőoktatási önkormányzati
ösztöndíj és „Veszprém város ösztöndíjasa” cím elnyerésére

Tisztelt Pályázó !
Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése 2001. március 30-án önkormányzati rendeletet
alkotott, melynek célja, hogy Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése elismerje és anyagilag
támogassa azokat a veszprémi illetőségű, utolsó éves egyetemi vagy főiskolai hallgatókat,
akik tanulmányi kötelezettségeik teljesítése során, továbbá a tudományos, sport vagy
művészeti tevékenység területén kiemelkedő eredményeket értek el.
Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:
-

………………………..-én, valamint az azt megelőző öt évben veszprémi állandó bejelentett
lakóhely

-

államilag elismert diplomát adó felsőfokú oktatási intézményben folytatott nappali
tagozatos első alapképzés

-

a pályázó az oktatási intézményben a képzési időnek megfelelő két utolsó aktív féléves
hallgató, vagy kreditrendszer esetén rendelkezik az utolsó évfolyam elkezdéséhez
szükséges kumulatív kredit pontszámmal

-

tanulmányi kötelezettség körében minden addig lezárt félévben a kari átlagnál legalább
10 %-kal magasabb tanulmányi átlag elérése. Ha a kari átlag a 4,1 tizedet meghaladja,
minden addig lezárt félévben legalább 4,51 százados tanulmányi átlag elérése

-

a hallgatói jogviszony fennállása vagy szünetelése alatt a szakterületén végzett kimagasló
tudományos munka, vagy kiemelkedő sportteljesítmény, vagy kiemelkedő művészeti
tevékenység

Kimagasló tudományos munkának kell tekinteni az Országos Tudományos Diákköri
Konferencián elért eredményt, az adott felsőfokú oktatási intézménynél tudományos diákköri
konferencián elért eredményt, nemzetközi vagy országos szakmai konferencián tartott
előadást, tanulmányi versenyen elért versenyeredményt.
Ezen kívül kimagasló tudományos munkának kell tekinteni a pályázó által, tanulmányi
kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódóan, vagy bármely felsőoktatási intézmény
részéről kiírt pályázat alapján elkészített dolgozatot, vagy pályaművet, ha a dolgozat, vagy
pályamű témája:
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-

-

Veszprém város történetének, régészeti, helytörténeti, néprajzi értékeinek,
emlékhelyeinek bemutatása; a helyi kis közösségek, civil szerveződések tevékenysége,
hagyományok ápolása
Veszprém város természetes és épített környezeti értékeinek bemutatása
Veszprém város művészeti élete és értékei; közművelődési színterek és tevékenységek,
önszerveződő művészeti csoportok tevékenységének bemutatása
Veszprém Városban az oktatás, nevelés, kutatás területén, bármely tudományág
művelése során létrehozott értékek bemutatása
az egyházak, szerzetesrendek, egyházi közösségek, egyházi személyek szerepe Veszprém
város fejlődésében
Veszprém város gazdasági életének, társadalmi rétegződésének, településszerkezetének,
közjogi helyzetének változásai, fejlődése
a városban létező kisebbségek életének, értékeinek bemutatása
Veszprém város polgárainak jólétét, biztonságát szolgáló szervezetek és személyek
tevékenységének bemutatása; a közhatalommal felruházott szervezetek működésének és
tevékenységének bemutatása
Veszprém városban élő vagy veszprémi származású – a sport területén kiemelkedő
érdemeket szerzett – személyek; a város sportéletében meghatározó jelentőségű
társadalmi szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkező szerveződések
tevékenységének bemutatása
bármely veszprémi származású, vagy a múltban illetve a jelenben Veszprémben alkotó,
tevékenykedő személy életútjának, munkásságának bemutatása, aki hozzájárult a város
jó hírnevének öregbítéséhez
bármely, a múltban vagy a jelenben Veszprémben működő szervezet tevékenységének
bemutatása, amely hozzájárult a város jó hírnevének öregbítéséhez
olyan elemzés, javaslat vagy koncepció kidolgozása, amely Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata által kötelezően, vagy önként vállalt módon ellátandó feladatokkal
kapcsolatos döntések során felhasználható.

Ez esetben a kimagasló tudományos tevékenységként történő értékelés további feltétele,
hogy a pályázó által készített dolgozatot, vagy pályaművet az adott felsőoktatási intézmény
oktatója szöveges értékelésében kiemelkedőnek minősítse, továbbá a pályázat benyújtását
követően Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Oktatási és Ifjúsági Bizottságának
elnöke által felkért szakértő szöveges értékelésében kiemelkedőnek minősítse.
Kiemelkedő sporttevékenységnek kell tekinteni az olimpiai sportágban országos
versenyen, Főiskolai Világbajnokságon Olimpián, Paralimpián, Világ- vagy Európabajnokságon elért legalább 3. helyezést.
Kiemelkedő művészeti tevékenységnek kell tekinteni nemzetközi, vagy országos
versenyen, pályázaton, fesztiválon vagy kiállításon elért legalább 3. helyezést, vagy legalább
3. díjat, országos terjesztésű napilapban, folyóiratban, periodikában közzétett irodalmi
alkotást.
Ösztöndíjban tanévenként 5 fő részesülhet, akik 8/2001. (IV.03.) Ör. sz. rendelet 1.
sz. mellékletében meghatározott pontrendszer szerint az ösztöndíjra pályázók között az 1.-5.
helyre kerülnek besorolásra.
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A pályázathoz csatolni kell:
-

felsőoktatási intézmény igazolását, hogy a pályázó a képzési időnek megfelelő két utolsó
aktív féléves hallgató, vagy a megszerzett kumulatív kreditpontok alapján utolsó éves
hallgatónak minősül

-

lezárt félévek tanulmányi átlagának igazolására leckekönyv (index) megfelelő oldalainak
másolatát

-

felsőoktatási intézmény igazolását a pályázat benyújtását megelőző öt év kari átlagáról
kiemelkedő tudományos, sport vagy művészeti tevékenység igazolására szolgáló
dokumentumokat, (pl. oklevél fénymásolatát, versenyt, pályázatot, fesztivált, kiállítást
rendező szervezet igazolását, napilapban, folyóiratban, periodikában megjelent irodalmi
alkotás esetén főszerkesztő vagy kiadó igazolását a megjelenés időpontjáról; a pályázó
által készített dolgozat vagy pályamű esetén a pályázathoz csatolni kell a dolgozatot vagy
pályaművet és az adott felsőoktatási intézmény oktatójának szöveges értékelését)

-

önéletrajzot

-

intézmény (szak) írásbeli ajánlását

Amennyiben a pályázati kérdőív nem kerül hiánytalanul kitöltésre, vagy a
szükséges dokumentumokat a pályázó nem csatolja, a pályázat minősítésre és a
pályázó rangsorolásra nem kerülhet.
A pályázatokat …………………………. év július 31-ig Veszprém Megyei Jogú Város
Önkormányzata Oktatási és Ifjúsági Bizottsága elnökének címezve Veszprém
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Oktatási Irodájánál kell benyújtani.
PÁLYÁZATI KÉRDŐÍV
1./ Pályázó neve:

………………………………………….

leánykori neve:

………………………………………….

születési helye:

…………………………………………

születési ideje:

…………………………………………

anyja neve:

…………………………………………

állandó bejelentett lakóhelye:
állandó lakóhelyre történt
bejelentkezés időpontja:

…………………………………………
…………………………………………

vezetékes telefon száma:

…………………………………………

mobil telefon száma:

…………………………………………
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2./ Felsőoktatási intézmény neve:

…………………………………………
…………………………………………

címe:

…………………………………………

kar:

…………………………………………

szak:

…………………………………………

3./ Tanulmányi kötelezettség teljesítése
körében, lezárt félévek tanulmányi átlaga:

I. félév:

…………………………………………

II. félév:

…………………………………………

III. félév:

…………………………………………

IV. félév:

…………………………………………

V. félév:

…………………………………………

VI. félév:

…………………………………………

VII. félév:

…………………………………………

VIII. félév:

…………………………………………

IX. félév:

…………………………………………

X. félév:

…………………………………………

4./ Tudományos tevékenység
ismertetése:
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5./ Sporttevékenység ismertetése:

6./ Művészeti tevékenység ismertetése:

Veszprém, ………………………………….
………………………..
pályázó
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NYILATKOZAT
(A)
Alulírott Veszprém Megyei Jogú Város Közgyűlése 8/2001. (IV.03.) Ör-ben meghatározott
felsőoktatási önkormányzati ösztöndíj, valamint a „Veszprém város ösztöndíjasa” cím
elnyerését megpályázom.
Kötelezettséget vállalok arra, amennyiben az ösztöndíjat elnyerem, az attól számított 10
éven keresztül önéletrajzomban, tanulmányaimmal kapcsolatosan tett bármely
nyilatkoztomban feltüntetem, hogy a
………………….. tanévben „Veszprém város
ösztöndíjasa” voltam.

Veszprém, ……………………………….

………………………….
pályázó
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NYILATKOZAT
(B)
(Ezt a nyilatkozatot csak akkor kell kitölteni, ha a pályázó kiemelkedő tudományos
tevékenységeként az általa, tanulmányi kötelezettségének teljesítéséhez kapcsolódóan, vagy
bármely felsőoktatási intézmény részéről kiírt pályázat alapján elkészített dolgozatot, vagy
pályaművet kívánja elfogadtatni !)
Alulírott hozzájárulok ahhoz, hogy az általam készített – a pályázathoz csatolt – dolgozatot,
pályaművet, annak egy, vagy több részletét – szerzői minőségem feltüntetése mellett –
Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata ingyenesen felhasználhassa.

Veszprém, ………………………………….

…………………………………………
pályázó

