
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
 
  
Újbuda Önkormányzata 19/2005./IV.27./ XI.ÖK sz. művészeti ösztöndíjak alapításáról és         
adományozásáról szóló rendelete alapján felhívást tettünk közzé ösztöndíj pályázatok benyújtására,          
melyre 2018. április 12-ig összesen 22 művész pályázata érkezett be a Hivatalba. Ebből alkotói              
ösztöndíj elnyerésére 9, egyszeri alkotói ösztöndíjra 8, pályakezdő ösztöndíjra 4, Cseh Tamás zenei             
ösztöndíjra 1 pályázat érkezett. 
  
A rendelet alapján az alkotói, egyszeri alkotói és pályakezdő kategóriában évente legfeljebb 2-2 fő              
részére, a zenei ösztöndíjra pedig évente 1 fő részére adományozható ösztöndíj, a rendeletben             
meghatározott összeg szerint. Az ösztöndíjak közül csak egyre lehetett pályázni, a XI. kerületben             
legalább 5 éve – pályakezdő ösztöndíj esetén 3 éve – állandó lakóhellyel rendelkező művészeknek.              
Az időtartam számításánál a pályázati felhívás időpontja, 2018. február 22-e volt az irányadó. A              
beadott pályázatok közül 1 db nem felelt meg a kiírt feltételeknek (melléklet: táblázat). 
  
Újbuda-Mecénás alkotói ösztöndíj 1-12 havi időtartamra adható, havi összege minimum 50 ezer            
forint, maximum 75 ezer forint, két fő esetén összesen maximum 1.800.000,- Ft összegben. 
  
Újbuda-Mecénás egyszeri alkotói ösztöndíj minimum bruttó 400 ezer forint, maximum 600 ezer            
forint adható, két fő esetén összesen maximum 1.200.000,- Ft összegben. 
  
Újbuda-Mecénás pályakezdő ösztöndíj 1-12 havi időtartamra adható, havi összege minimum 40           
ezer forint, maximum 60 ezer forint, két fő esetén összesen maximum 1.440.000,- Ft összegben. 
  
Cseh Tamás zenei ösztöndíj 1-12 havi időtartamra, havi összege minimum 50 ezer forint, maximum              
75 ezer forint adható, egy fő esetén összesen maximum 900.000,- Ft összegben. 
  
Mindösszesen maximum 5.340.000,- Ft adományozható a 2018. évi költségvetés 5. melléklet           
1.1.10. Ösztöndíjak (Papp L., művészeti, zenei, ker. tanulmányi) során rendelkezésre áll. 
  
A beérkezett ösztöndíj pályázatok és mellékleteik teljes anyaga a Programkoordinációs Csoportban           
megtekinthető. 
  
Kérem a T. Képviselő-testületet, hogy a Kulturális és Köznevelési Bizottság javaslatát figyelembe            
véve döntsön az ösztöndíjak odaítéléséről, a Bizottság az előterjesztést 2018. május 15-én tárgyalja,             
így javaslataik azt követően kerülnek az előterjesztés mellékleteként feltöltésre. 
  
Budapest, 2018. május 2. 
 
  

dr. Hoffmann Tamás 
 


