
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

.../2020. (… …) önkormányzati rendelete 

a művészeti ösztöndíjak alapításáról és adományozásáról szóló 19/2005. (IV.  27.) 
XI.ÖK rendelet módosításáról  

 
 

                Korábbi rendelkezések: 

  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Képviselő-testülete az   
Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében     
meghatározott eredeti jogalkotói   
hatáskörében, a helyi önkormányzatok és     
szerveik, a köztársasági megbízottak,    
valamint egyes centrális alárendeltségű    
szervek feladat- és hatásköreiről szóló     
1991. évi XX. törvény 121. § b) pontjában        
meghatározott feladatkörében eljárva a    
következőket rendeli el: 

  1. § A művészeti ösztöndíjak alapításáról      
és adományozásáról szóló 19/2005. (IV.     
27.) XI.ÖK rendelet (a továbbiakban:     
Rendelet) bevezető része helyébe a     
következő rendelkezés lép:  

Budapest Főváros XI. Kerületi    
Önkormányzat Képviselő-testülete a   
helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi     
LXV. törvény 16. §-ának (1) bekezdése      
alapján művészeti ösztöndíjak   
alapításáról és adományozásukról az    
alábbi rendeletet alkotja: 

 „Budapest Főváros XI. Kerület    
Újbuda Önkormányzata  
Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.    
cikk (2) bekezdésében meghatározott    
eredeti jogalkotói hatáskörében, a    
helyi önkormányzatok és szerveik, a     
köztársasági megbízottak, valamint   
egyes centrális alárendeltségű szervek    
feladat- és hatásköreiről szóló 1991.     
évi XX. törvény 121. § b) pontjában       



 

meghatározott feladatkörében eljárva a    
következőket rendeli el:” 

  2. § A Rendelet 1. § (3) bekezdése helyébe         
a következő rendelkezés lép: 

(3) Pályázni a rendelet melléklete szerint      
kitöltött pályázati adatlap benyújtásával    
lehet. 

 „(3) Pályázni a 18. életév betöltését      
követően a rendelet 1. melléklete     
szerint kitöltött pályázati adatlap    
benyújtásával lehet, melyhez csatolni    
szükséges a szakmai önéletrajzot és     
a pályázati munkatervet. A pályázat     
elbírálásakor előnyt jelent, ha    
szakmai ajánlás is csatolásra kerül a      
beadott adatlaphoz. A pályamunka    
benyújtásakor be kell mutatni a     
pályázó lakcímet igazoló, érvényes    
hatósági igazolványát.” 

  3. § A Rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe         
a következő rendelkezés lép: 

(2) Az ösztöndíjak közül csak egyre a       
XI. kerületben legalább 5 éve -      
pályakezdő ösztöndíj esetén 3 éve -      
állandó lakóhellyel rendelkező művészek    
pályázhatnak. Ezen időtartam   
számításánál a pályázati felhívás    
megjelenésének időpontja az irányadó. 

 „(2) Az ösztöndíjra a XI. kerületben      
állandó lakóhellyel rendelkező   
művészek pályázhatnak. Pályamunkát   
kizárólag egy típusú ösztöndíjra lehet     
benyújtani.” 

(1) Az ösztöndíjban részesülő személy a      
2. § (1) bekezdés b) pontjában      
meghatározott ösztöndíj összegének   
felhasználásáról beszámolót köteles   
készíteni a Kulturális és Köznevelési     
Bizottság részére a tárgyévet követő     
január 20-ig. A beszámolási határidő 60      
napot meghaladó mulasztása, valamint a     
pályázatban megjelölt céltól eltérő    
felhasználása esetén az ösztöndíjas az     

 4. § A Rendelet 4. § (1) bekezdésében a         
„január 20-ig” szövegrész helyébe a     
„január 30-ig” szöveg lép.  



 

ösztöndíj összegét haladéktalanul köteles    
visszafizetni. Ez alól egyedi esetekben a      
Kulturális és Köznevelési Bizottság    
javaslata alapján a Polgármester    
felmentést adhat, mely esetben a     
megkötött ösztöndíj megállapodást   
módosítani szükséges. 

  5. § A Rendelet a következő 5/A. §-sal        
egészül ki: 

  „5/A. § Budapest Főváros XI.     
Kerület Újbuda Önkormányzata,   
mint Adatkezelő jár el a hatályos      
adatvédelmi jogszabályoknak  
megfelelően a következő esetekben: 
a) a művészeti ösztöndíjak    
adományozására vonatkozó javaslat   
előterjesztésének elkészítése, 
b) az e rendeletben meghatározott     
képviselő-testületi szervek  
döntésének meghozatala, 
c) az ösztöndíjak adományozásával    
kapcsolatos képviselő-testületi  
döntés meghozatala,  
jogszerűségének ellenőrizhetősége és 
d) a művészeti ösztöndíjban    
részesülő személyek névjegyzékének   
nyilvántartása a közzététel céljából,    
az ösztöndíjban részesítendő jelölt e     
rendeletben meghatározott és az    
ösztöndíj kifizetéséhez szükséges   
személyes adatainak nyilvántartása. 

(2) Adatkezelő az adatokról    
nyilvántartást vezet. A   
nyilvántartásba kizárólag a tartalmi    
és formai követelményeknek   
megfelelő javaslatok adattartalma   
rögzíthető. A tartalmi és formai     
követelményeknek nem megfelelő   



 

javaslatot Adatkezelő  
haladéktalanul köteles  
megsemmisíteni, és a javaslatot tevő     
részére az elutasítás okát megjelölni.     
A nyilvántartás adatait a művészeti     
ösztöndíjban részesülők  
névjegyzéke, az ajánló ajánlása és az      
ösztöndíj kifizetése után fizetendő    
adóterhek rendezéséhez szükséges,   
valamint egyéb jogszabályok által    
előírt adattovábbítások kivételével   
az Adatkezelő nem továbbíthatja    
harmadik félnek, kizárólag e    
szakaszban meghatározott célból   
kezelheti annak tartalmát. 

(3) Az adatkezelésre vonatkozó    
további szabályozást a 2.    
mellékletben foglalt adatkezelési   
tájékoztató tartalmazza.” 

  6. § A Rendelet melléklete helyébe az 1.        
melléklet lép és a 2. melléklet szerinti 2.        
melléklettel egészül ki. 

  7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő        
napon lép hatályba. 

 
 
 
 

dr. László Imre 
 polgármester  

Vargáné dr. Kremzner Zsuzsanna 
jegyző 

 
 

  



 

Indokolás 
 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének 
a művészeti ösztöndíjak alapításáról és adományozásáról szóló 19/2005. (IV. 27.) XI.ÖK 

rendelet módosításáról szóló .../2020. (... …) önkormányzati rendeletéhez 

  

Az 1. §-hoz 

Ez a paragrafus a rendelet bevezető részében a hatályos jogszabályokat vezeti át.  

  

A 2. §-hoz  

Ebben a paragrafusban egyértelműsítésre kerül, hogy a 18. életévet betöltött személyek           
nyújthatják be ösztöndíj pályázatukat, továbbá ebben a paragrafusban kerül rögzítésre, hogy a            
pályázati adatlaphoz milyen kötelező további dokumentumokat szükséges beküldeni. 

 

A 3. §-hoz  

Ezzel a paragrafussal eltörlésre kerül az a régebbi szabályozás, melyben meghatározásra           
került, hogy több év állandó lakhellyel kellett rendelkezni ahhoz, hogy benyújthasson egy            
érdeklődő ösztöndíjpályázatot.  

 A 4. §-hoz 

Ebben a paragrafusban az „Újbuda-Mecénás” egyszeri alkotói ösztöndíj elszámolási         
határideje kerül módosításra, hogy összhangban legyen a pénzeszközök átadásának,         
átvételének rendjéről szóló 25/2016. (XI. 22.) XI.ÖK rendelettel, ahol a támogatási cél            
megvalósulását követő 30 nap az elszámolási határidő. Mivel az „Újbuda-Mecénás” egyszeri           
alkotói ösztöndíjaknál a támogatási cél vége minden évben december 31., így az elszámolási             
határidő az azt követő év január 30. kell hogy legyen. 

 

Az 5. §-hoz 

Ez a paragrafus az Adatkezelő eljárását szabályozza le a hatályos jogszabályoknak           
megfelelően. Továbbá rendelkezik még egy új melléklet – adatkezelési tájékoztató –           
létrehozásáról, mely az adatkezelésre vonatkozó egyedi tájékoztatót tartalmazza, amely         
részletesen tárgyalja többek között a kezelt adatok körét, az adatkezelés célját, az adatkezelési             
folyamatok leírását, a sajtó/média megjelenéssel kapcsolatos adatkezelést. 

 

 



 

A 6. §-hoz 

Ebben a paragrafusban új mellékletek létrehozása történik. Az ösztöndíj igényléséhez          
szükséges pályázati adatlap frissítésre és aktualizálásra került, valamint egy új adatvédelmi           
tájékoztató lesz az alaprendelet melléklete. 

  

A 7. §-hoz  

Ez a § a módosító rendelet hatálybalépéséről rendelkezik. 

  

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  



 

EGYSZERŰSÍTETT HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
  
  

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testületének a művészeti         
ösztöndíjak alapításáról és adományozásáról szóló 19/2005. (IV. 27.) XI.ÖK rendelete          
módosításának várható hatásai – a jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. § (2)              
bekezdésében foglalt elvárások tükrében – az alábbiak szerint összegezhetők: 
 
  

1. A rendeletalkotás   
várható társadalmi,  
gazdasági hatásai  
 
 
 

A rendeletalkotás társadalmi, gazdasági hatást nem       
eredményez. 

2. A rendeletalkotás   
várható költségvetési  
hatásai  
 
 
 

 A rendeletalkotásnak nincs költségvetési hatása.  

3. A rendeletalkotás   
várható környezeti és   
egészségügyi 
következményei  
 
 

A rendelet megalkotásának nincs környezeti és egészségügyi        
következménye 

4. A rendeletalkotás   
adminisztratív terheket  
befolyásoló várható  
hatásai  
 
 

A rendeletalkotás adminisztratív teherváltozást nem     
eredményez. 

5. A rendelet   
megalkotásának 
szükségessége, a  
jogalkotás 
elmaradásának várható  
következményei 
 
 

A személyes adatok védelme érdekében adatvédelmi incidens       
elkerülése miatt szükséges többek között a rendeletmódosítás.       
Amennyiben ez nem történik meg, úgy a Nemzeti        
Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárást is      
indíthat az Önkormányzattal szemben. 



 

6. A rendelet   
alkalmazásához 
szükséges személyi,  
szervezeti, tárgyi és   
pénzügyi feltételek 
 
 

A rendelet elfogadása többlet személyi, szervezeti, tárgyi       
feltétel biztosítását nem igényli.  

7. Egyéb információ 
 
 
 
 

- 

  
  
  
  

 
 
 
 


