
Melléklet a 45/2020. (XI. 19.) XI.ÖK rendelethez 

„1. melléklet a 19/2005. (IV. 27.) XI.ÖK rendelethez 

 

Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata 

MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJ 

P Á L Y Á Z A T I  A D A T L A P  

Az ösztöndíj típusa, amelyre a pályázatot benyújtja  
(megfelelő aláhúzandó, egy pályázó egy típusú pályázatot nyújthat be) 

„Újbuda-Mecénás” 

alkotói ösztöndíj 
„Újbuda-Mecénás” 

egyszeri alkotói ösztöndíj 

„Újbuda-Mecénás” pályakezdő 

ösztöndíj 
”Cseh Tamás” zenei 

ösztöndíj 

Pályázó adatai 

Név:………………………………………………………………………………………………………………. 

Születési idő: _ _ _ _._. _ _ . _ _  Születési hely:…………………………… 

Születési név:……………………………………………………. Anyja neve:…………….………………… 

Bejelentett állandó lakcím: 

_ _ _ _ ……………………………………………………………………………………………………………… 

Levelezési cím: 

_ _ _ _ ……………………………………………………………………………………………………………… 

Kerületben él (pl. 1998 óta):………………………………………………………………………………………... 

 

Végzettség (intézmény,kar,szak):…………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Művészeti tevékenységgel kapcsolatos adatok 

 

Szakterület: …………………………………………………………………………………………………………. 

 

Önálló művészeti tevékenység rövid 

bemutatása:……………………………………………………………………………………….………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………  

 

Pályázati feltételekkel kapcsolatos adatok 

Részesül más, tárgyévre jóváhagyott ösztöndíjban (megfelelő aláhúzandó):  igen nem 

Részesül PhD ösztöndíjban, mint nappali tagozatos hallgató? (megfelelő aláhúzandó):  igen nem 

Részesült az elmúlt két évben Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata Művészeti ösztöndíjainak 

valamelyikében? (megfelelő aláhúzandó):  igen nem 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nyilatkozat 

Felelősségem tudatában kijelentem, hogy a kérelemben közölt valamennyi adat a valóságnak megfelel.  

Tudomásul veszem, a pályázati adatlapon szereplő személyes adatok a mellékelt Adatkezelési tájékoztatóban 

foglaltak szerint felhasználásra kerülnek a döntéshozatali eljárás során. A pályázati anyagom az információs 

önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 27.§ (3) bekezdése alapján 

közérdekből nyilvános adatnak, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 56/D. § alapján a 

Kulturális és Köznevelési Bizottság, valamint a Képviselő-testület döntéséhez szükséges előkészített kivonat (név, 

szakterület, munkaterv címe) Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda Önkormányzata honlapján közzéteendő közérdekű 

adatnak minősül. 

 

 

 

 

Pályázó kapcsolattartási adatai 

Kapcsolattartási adatom megadásával önkéntesen, befolyásmentesen, szabad választási lehetőségem birtokában 

hozzájárulok, hogy jelen pályázat kapcsán telefonszámom és email címem Budapest Főváros XI. Kerület Újbuda 

Önkormányzata adatkezelésébe kerüljön, hozzájárulásom visszavonásáig, de legfeljebb a pályázat elbírálásáig, vagy 

pozitív döntés esetén utolsó havi folyósításáig abból a célból, hogy probléma, kérdés, további egyeztetési szükség 

esetén a feldolgozást végző az elérhetőségeken felkeressen. 

E-mail:………………………………………………………… Telefon: …………………………………… 

Kelt : 

...................................................................... 

Pályázó aláírása:  

                             :........................................................ 

 

Csatolandó mellékletek: 

1.) Szakmai önéletrajz, 

2.) Pályázati munkaterv, 

3.) Amennyiben van, úgy az ajánló szöveges és aláírt ajánlása a művészről  

 

 

 


