2018.
FELSŐOKTATÁSI TANULMÁNYI ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYÁZAT
Második kategória
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.
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 2015 évben szerezték meg a felsőfokú
tanulmányok feltételeként előírt érettségi vizsga bizonyítványt, és 2018 évben a nemzeti
felsőoktatásról szóló törvényben meghatározott alap- vagy osztatlan képzésre veszprémi
székhelyű felsőoktatási intézménybe nyertek felvételt.
Az ösztöndíj elnyerésének feltételei:
1. A pályázó 2018. augusztus 31-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 2015 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 a pályázók között az 13.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-, sport- vagy tanulmányi
tevékenység valamelyikében kiemelkedő tevékenységet végzett, eredményt ért el.
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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 kérdőív nem kerül hiánytalanul kitöltésre, vagy a szükséges
dokumentumokat a pályázó nem csatolja, a pályázat minősítésre és a pályázó rangsorolásra
nem kerülhet.
A pályázatokat 2018. augusztus 31-ig Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata
Polgármesterének címezve Veszprém Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál kell
benyújtani. (8200 Veszprém, Óváros tér 9.)
Az ösztöndíj odaítéléséről Veszprém Megyei Jogú Város Polgármestere átruházott
hatáskörben dönt, minden évben legkésőbb szeptember 30-ig.
Ebben a kategóriában, tanulmányi ösztöndíjban összesen 3 fő részesülhet.
Az ösztöndíj összege 200.000 Ft, amelyet a nyertes pályázó egy összegben kap meg.
A pályázati anyag a Polgármesteri Hivatal (Veszprém, Óváros tér 9.) Ügyfélszolgálati Irodáján
igényelhető, illetve letölthető a www.veszprem.hu pályázatok rovatából.
További információ kérhető Tóth Barbara ifjúsági és civil referenstől a
btoth@gov.veszprem.hu e-mail címen, vagy a 88/ 549 106-os telefonszámon.
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A rendelet 3. melléklete alapján a rangsorolás a következőképpen történik:

1. A tanulmányi eredmény értékelése:
A pályázó a rangsorolás során 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,
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,

3

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