MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA
MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ ALAPBÓL IGÉNYELHETŐ 2017.
ÉVI TÁMOGATÁSRA
Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális,
Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzatának
Miskolc Város művészeti és tudományos ösztöndíjainak alapításáról és adományozásuk
szabályairól szóló a 62/1997. (XI.1.) rendelet 3. § (2) bekezdése alapján 2017. évben is
meghirdeti a Művészeti és tudományos ösztöndíj pályázatot.
A pályázati cél:
A város művészeti és tudományos életének fejlesztése, az alkotómunka ösztönzése, a várost
gazdagító értékek létrehozása.
A pályázók köre: A pályázatok elbírálásánál előnyben részesülnek a Miskolc városát
művészeti és tudományos téren gazdagító pályamunkák.
Azon pályázók, akik a 2016. évi Művészeti és tudományos ösztöndíj pályázaton elnyert
támogatás felhasználásával a megadott határidőig nem számoltak el, 2017-ben pályázati
támogatásban nem részesülhetnek.
Támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
Támogatás forrása: Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről
szóló 1/2017. (II. 21.) önkormányzati rendeletben megállapított Művészeti és tudományos
ösztöndíj alap.
Rendelkezésre álló tervezett keretösszeg: 2.000.000 Ft
Maximális támogatás összege:
 Alkotói ösztöndíj (havi összege bruttó 60 ezer Ft),
 Egyszeri alkotói ösztöndíj (összege bruttó 150 ezer Ft),
 Pályakezdő ösztöndíj: 30 éven aluli pályázók számára (havi összege bruttó 50 ezer Ft)
 „Útravaló Európába” ösztöndíj: külföldi tanulmányúton, mesterkurzuson,
konferencián való részvételre pályázható (összege maximum bruttó 120 ezer Ft).
Pályázati cél megvalósításának időtartama: 2017. április 19. – 2017. december 31.
Adóra és járulékokra a támogatás nem igényelhető!
I. Pályázati feltételek
I./1.

A következőről tájékoztatjuk pályázónkat:
Pályázatának benyújtásának alkalmával az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.
törvény alapján minden pályázat esetében a pályázónak nyilatkoznia kell az
összeférhetetlenségről.
A „Nyilatkozat” – amelyet a Pályázati adatlap tartalmaz – kitöltése minden pályázat
esetén kötelező.
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Ennek nem teljesítése a pályázat érvénytelenségét vonja maga után.
A pályázatban leírt és a pályázati eljárásban keletkező adatok közérdekű adatoknak
minősülnek, amit a www.kozpenzpalyazat.gov.hu központi portálon közzétételre
kerülnek.
II. A pályázat benyújtásának módja:
II./1.

Pályázni a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata által kiadott adatlapon lehet; a
pályázati felhívás és az adatlap letölthető a www.miskolc.hu oldalról
(Kultúra/Kulturális pályázatok).

II./2.

Pályázati adatlaphoz csatolandó mellékletek:
 A pályázat célja és célkitűzései (mellékletként csatolandó, max. 1 oldal).
 A pályázat várható eredményei, megvalósulásának lehetőségei
(mellékletként csatolandó, max. 1 oldal).
 A pályázó eddigi művészeti, tudományos tevékenységének ismertetése,
publikációinak felsorolása (mellékletként csatolandó, max. 1 oldal).
 A pályázó támogatóinak, ajánlóinak nyilatkozatai (ha van, mellékletként).
 A pályakezdő ösztöndíjra pályázóknál iskola, művészeti, tudományos intézmény,
szervezet javaslata, támogató nyilatkozata (mellékletként).
 kitöltött nyilatkozat összeférhetetlenségről.

II./3.

A pályázat benyújtásának helye, postacíme: Miskolc Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Kulturális és Városmarketing Osztály, 3525 Miskolc, Városház
tér 8.

II./4.

A pályázat benyújtási határideje: 2017. április 18.
(A postai feladási határidő a megjelölt nap 24. órájáig értendő!)
A határidőn túl nincs lehetőség pályázat benyújtására.

II./5.

A pályázattal kapcsolatban Osztermann Józsefné a Kulturális és Városmarketing
Osztály munkatársa (e-mail: osztermann.jozsefne@miskolcph.hu, cím: 3525 Miskolc,
Városház tér. 8. Tel.: 512-700/ 2793 vagy 1345 mellék) ad konzultációs segítséget.

III. A pályázat elbírálása
III./1. A pályázat elbírálása:
 a támogatások odaítéléséről a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata
Közgyűlésének Köznevelési, Kulturális, Turisztikai, Ifjúsági és Sport Bizottsága
dönt,
 a pályázatok eredményességéről a pályázókat a Polgármesteri Hivatal írásban
értesíti,
 a támogatást elnyert pályázóval a Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a
támogatás folyósítása előtt szerződést köt, és a szerződésnek megfelelően a
támogatás összegét átutalja a felhasználó bankszámlájára.
 A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
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IV. Az ösztöndíj elszámolása
IV./1. Bérjellegű költségekre, adókra és járulékokra a támogatás nem igényelhető!
IV./2. Az ösztöndíj felhasználásáról a pályázó köteles szakmai összegzést készíteni
legkésőbb 2018. január 31-ig, s azt a Polgármesteri Hivatal Kulturális és
Városmarketing Osztályára beküldeni a fenti határidőre.
IV./3. Támogatott pályázatok esetén a szakmai beszámolónak tartalmaznia kell:
A pályázati cél megvalósulásának részletes bemutatását.
V. A ösztöndíj felhasználásának ellenőrzése:
V./1. A támogatott a támogatást csak a támogatási szerződésben meghatározott célra
használhatja fel, a szerződésben rögzítettek szerint.
V./2. A szakmai felhasználást a Kulturális és Városmarketing Osztály ellenőrzi és
szabálytalan felhasználás esetén kezdeményezi az ösztöndíj visszatérítését.
VI. Egyéb rendelkezések
Felhívjuk a pályázók figyelmét, hogy a pályázatban megadott név, lakcím, adószám,
bankszámlaszám és egyéb adatok változásait a szerződéskötéskor haladéktalanunk
haladéktalanul jeleznie kell.
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Beérkezés időpontja: ___________________________
MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJ-PÁLYÁZATA 2017. év

PÁLYÁZATI ADATLAP
1. A pályázó adatai:
Neve: ……………………………………………………………………………………….
Címe: ……………………………………………………………………………………….
Telefon/Fax: ………………………………………………………………………..............
E-mail:………………………………………………………………………………………
Foglalkozása: ………………………………………………………………………………
Munkahelye: ……….………………………………………………………………………
Adószáma: …………………………………………………………………………………
Bankszámlát vezető pénzintézet neve: …………………………………………………….
Bankszámlaszáma: …………………………………………………………………………
2. Pályázat megnevezése (megfelelő aláhúzandó):
ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ
PÁLYAKEZDŐ ÖSZTÖNDÍJ

EGYSZERI ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ
„ÚTRAVALÓ EURÓPÁBA” ÖSZTÖNDÍJ

2. A pályázat pontos címe (kutatói-alkotói téma):
……………………………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….
3. A pályázat tématerve (témavázlat):
 A pályázat célja és célkitűzései (max. 1 oldal).
 A pályázat várható eredményei, megvalósulásának lehetőségei (max. 1 oldal).
 A pályázó eddigi művészeti, tudományos tevékenységének ismertetése, publikációinak
felsorolása (mellékletként csatolandó, max. 1 oldal).
 A pályázó támogatóinak, ajánlóinak nyilatkozatai (ha van, mellékletként csatolandó).
 A pályakezdő ösztöndíjra pályázóknál iskola, művészeti, tudományos intézmény,
szervezet javaslata, támogató nyilatkozata (mellékletként csatolandó).
Miskolc, 2017. …………………….
…………………………………..
olvasható aláírás
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NYILATKOZAT
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:

Kijelentem, hogy személyemmel, illetve a pályázóként megjelölt szervezettel szemben a
közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
(Knyt.)
– 6. § (1) bekezdése szerinti összeférhetetlenség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
– 8. § (1) bekezdése szerinti érintettség
1. nem áll fenn vagy
2. fennáll az …pont alapján
Az összeférhetetlenség vagy az érintettség alapjául szolgáló körülmény leírása:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az összeférhetetlenség megszüntetésére az alábbiak szerint
intézkedtem:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Kijelentem, hogy az érintettség közzétételét külön űrlap csatolásával kezdeményeztem.
Kelt:
Aláírás/Cégszerű aláírás

-5-

KÖZZÉTÉTELI KÉRELEM
a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény
8. § (1) bekezdés szerinti érintettségéről
A Pályázó neve:
Természetes személy lakcíme:
Születési helye, ideje:
Gazdasági társaság esetén székhelye:
Cégjegyzékszáma:
Adószáma:
Képviselőjének neve:
Egyéb szervezet esetén székhelye:
Képviselőjének neve:
Nyilvántartásba vételi okirat száma:
Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése:
___________________________________________________________________________
Kijelentem, hogy a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi
CLXXXI. törvény 8. § (1) bekezdés szerinti érintettség személyemmel, illetve a pályázóként
megjelölt szervezettel szemben fennáll, mert
a) A pályázati eljárásban döntés-előkészítőként közreműködő vagy döntéshozó
szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok, de a törvény értelmében
nem minősülök döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak. (Kizárólag természetes
személy pályázó esetén!).
Indoklás:
Munkavégzésre irányuló jogviszonyban állok az alábbi szervezettel (a szervezet neve,
székhelye beírandó):
……………………...……………………...……….……………………………………………
………………………………………………………………………………..……………….…
b) Nem kizárt közjogi tisztségviselő vagyok (Kizárólag természetes személy pályázó
esetén!)
Indoklás:
Az alábbiakban felsorolt tisztségek valamelyikével rendelkezem (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által
kinevezett tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő,
polgármester, alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi
önkormányzati képviselő, helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának
tagja, központi államigazgatási szerv - a Knyt. 2. § (1) bekezdés d) pont alá nem
tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács tagja
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c) Az a)-b) pont alá tartozó személy közeli hozzátartozója vagyok (Kizárólag
természetes személy pályázó esetén!)
Indoklás:
- Közeli hozzátartozóm pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő, vagy
döntéshozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll, de a törvény értelmében nem
minősül döntés-előkészítőnek vagy döntéshozónak.
- Közeli hozzátartozóm nem kizárt közjogi tisztségviselő.
(A kívánt rész aláhúzandó!)
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó, mostoha- és nevelőszülő, testvér
d) A pályázóként megjelölt szervezet olyan gazdasági társaság, amely az a)-c) pontban
megjelölt személy tulajdonában áll (Kizárólag gazdasági társaság pályázó esetén!).
Indoklás:
Az érintett tulajdonos. Szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló
jogviszonyban áll (a szervezet neve, székhelye beírandó):
………………………………………………………………………………………………...…
………………………………………………………………………………………………...…
Közjogi tisztségének megjelölése (a tisztség beírandó):
……………………………………………………………………………...…………………...
A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
e) A pályázóként megjelölt gazdasági társaság, alapítvány, társadalmi szervezet,
egyház, vagy szakszervezet tekintetében az érintettség fennáll, mert
o vezető tisztségviselője
o az alapítvány kezelő szervének, szervezetének tagja, tisztségviselője,
o vagy társadalmi szervezet ügyintéző, vagy képviseleti szervének tagja
a pályázati eljárásban döntés előkészítőként közreműködő szervnél, vagy döntést
hozó szervnél munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy, nem kizárt
közjogi tisztségviselő, vagy e személyek közeli hozzátartozója
Indokolás:
Az érintettséget megalapozó személy társaságban betöltött pozíciója (a pozíció beírandó):
……………………………………………………………………………….………………….
A szervezet megnevezése, amellyel munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll (a szervezet
neve, székhelye beírandó):
.…………………………………………………………………………………………………..
Közjogi tisztség megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
köztársasági elnök, Országgyűlés által választott vagy a köztársasági elnök által kinevezett
tisztségviselő, országgyűlési és az európai parlamenti képviselő, polgármester,
alpolgármester, főpolgármester, főpolgármester-helyettes, helyi önkormányzati képviselő,
helyi önkormányzat képviselő-testülete bizottságának tagja, központi államigazgatási szerv - a
2. § (1) bekezdés d) pont alá nem tartozó - vezetője és helyettesei, regionális fejlesztési tanács
tagja
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A közeli hozzátartozói kapcsolat megjelölése (a kívánt rész aláhúzandó):
házastárs, egyeneságbeli rokon, örökbefogadott, mostoha- és neveltgyermek, örökbefogadó-,
mostoha- és nevelőszülő, testvér
Kijelentem, hogy a fenti nyilatkozat kitöltésével eleget tettem a közpénzekből nyújtott
támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek az
érintettségemet illetően. A nyilatkozatban szereplő adatok a valóságnak mindenben
megfelelnek.
Kelt:

Aláírás/Cégszerű aláírás
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