
 

Minősített szótöbbség 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Képviselő-testülete 

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

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

 
                Korábbi rendelkezések: 

  Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda     
Önkormányzata Polgármestere - a    
katasztrófavédelemről és a hozzá    
kapcsolódó egyes törvények   
módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII.     
törvény 46. § (4) bekezdése alapján - a        
Képviselő-testületnek 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) 1. § (3)     
bekezdése helyébe a következő    
rendelkezés lép: 

„(3) Pályázni a 18. életév betöltését      
követően a rendelet 1. melléklete szerint      
kitöltött pályázati adatlap benyújtásával    
lehet, melyhez csatolni szükséges a     

 „(3) Pályázni a 18. életév betöltését      
követően a rendelet 1. melléklete     
szerint kitöltött pályázati adatlap    
benyújtásával lehet, melyhez csatolni    



 

 
 
 
 
 

 
  

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.” 

szükséges a szakmai önéletrajzot és a      
pályázati munkatervet. A pályázat    
elbírálásakor előnyt jelent, ha a     
pályázó több mint egy éve él a XI.        
kerületben, valamint ha szakmai    
ajánlás is csatolásra kerül a beadott      
adatlaphoz. A pályamunka   
benyújtásakor be kell mutatni a     
pályázó lakcímet igazoló, érvényes    
hatósági igazolványát.” 

  2. § A Rendelet 1. melléklete helyébe a        
Melléklet lép. 

  3. § 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 

Ebben a paragrafusban azért került megfogalmazásra az a szempont, hogy a pályázatok            
elbírálásakor előnyt jelent az, ha valaki több mint egy éve él a XI. kerületben, mert ezzel                
akarja a jogalkotó kifejezni azon szándékát, hogy a kerületi kötődést fontosnak tartja, mert             
ezzel feltételezi a kerületi elhivatottságot.  

  

A 2. §-hoz 

Ebben a paragrafusban módosításra kerül az 1. melléklete a rendeletnek, mivel beemelésre            
kerül az adatlapra az az adat, hogy mióta él valaki a kerületben. 

  

A 3. §-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 rendelet          
módosítása 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 

 Nincs a jogalkotás elmaradásának következménye.  

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

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

7. Egyéb információ - 


