
Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A művészeti ösztöndíjak alapításáról és adományozásáról szóló 19/2005. (IV. 27.) XI.ÖK           
önkormányzati rendelet (továbbiakban: Rendelet) megalkotására 2005-ben került sor. A         
Rendelet megalkotása óta az ösztöndíj minden évben meghirdetésre kerül és a művészeknek            
nagy segítséget jelent, minden évben várják annak kiírását. 

Jogszabályi változások, valamint egyéb szakmai változtatások miatt szükséges a Rendelet          
módosítása. 

A Rendelet bevezető részében szükséges a jogszabályi hivatkozás aktualizálása, ennek          
átvezetése megtörtént. 

Szakmailag javaslatot teszek arra, hogy a Rendeletben egyértelműsíteni szükséges, hogy az           
ösztöndíjra a 18. életévüket betöltött személyek pályázhatnak, valamint a rendelet szöveges           
részében szükséges szabályozni, hogy pontosan mit kell benyújtani a pályázati eljárás során,            
eddig ez csak a Rendelet mellékletében volt megtalálható. 

Az új adatvédelmi szabályok miatt a Rendelet 2. § (2) bekezdésében meghatározott kerületi             
állandó lakcím évszámait az Önkormányzat már nem tudja leellenőrizni, hiszen ilyen adatot            
az Önkormányzat nem kérhet ki a Kormányhivataltól. Az ösztöndíjra pályázók által           
bemutatott lakcímkártyák pedig erre nem alkalmasak hiszen ott csak az aktuális lakcím            
látható, ha valaki kerületen belül költözött ott nem fog kiderülni, hogy itt él a pályázó akár 20                 
éve a kerületben, mert a lakcímkártyája csak az aktuális lakcímre történt bejelentkezés évét             
mutatja. 

Így javaslom törölni a Rendeletből azt a megszorítást, hogy legalább 5, vagy pályakezdő             
ösztöndíj esetében legalább 3 éve állandó lakcímmel kell rendelkeznie a pályázónak, mert            
ennek igazolása kizárólag a pályázó nyilatkozatával lenne lehetséges. Az időtartam törlése           
mellett szól az az érv is, hogy a művészek megélhetése a legtöbb esetben nem könnyű               
feladat, ezért aki állandó lakhelyéül választotta a XI. kerületet, úgy annak meg kell adni a               
lehetőséget és az esélyt arra, hogy művészeti ösztöndíjra pályázatot nyújtson be. 

A GDPR és a hazai adatvédelmi jogszabályoknak való megfelelés miatt szükséges a            
művészeti ösztöndíjakra pályázók személyes adatainak fokozott védelme. Az Önkormányzat,         
mint adatkezelő jelen rendeletmódosítással gondoskodik a személyes adatok védelméről és az           
adatkezelési folyamatok meghatározásáról. 

Ennek megfelelően módosításra kerül a pályázati adatlap és kiegészül a rendelet egy új, az              
adatvédelmi tájékoztatót tartalmazó  2. számú  melléklettel.  



 

 

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a           
rendeletmódosítást hagyja jóvá. 

 

Budapest, 2020. október 1. 

  

            Barabás Richárd 

 


