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Pályázati kiírás 

művészeti ösztöndíj elnyerésére 

  

A Budakalászért Közalapítvány (a továbbiakban: Közalapítvány) művészeti ösztöndíj 

elnyerésére nyílt pályázati felhívást hirdet. 

1. Pályázat célja 

A Közalapítvány pályázatot hirdet  

-  közép- vagy felsőfokú művészetoktatási intézményben aktív nappali tagozatos 

hallgatói jogviszonnyal rendelkező, vagy 

- pályájukon aktív 

művészek részére, akik a zene, a tánc- és mozgásművészet, a színház- és filmművészet, a 

képzőművészet, az iparművészet, az irodalmi alkotótevékenység területén fejtik ki 

tevékenységüket (a továbbiakban: pályázó). A pályázat célja, hogy a Közalapítvány egyszeri 

művészeti ösztöndíj támogatással segítse a pályázók művészeti alkotó tevékenységük 

elsajátítását, illetve annak gyakorlását.  

2. Pályázat benyújtására jogosultak köre 

Pályázatot azon 2005. augusztus 31. előtt született, Budakalászon állandó bejelentett 

lakcímmel vagy tartózkodási címmel rendelkező, és életvitelszerűen a településen élő 

természetes személyek (kiskorúak esetén szülő/törvényes képviselő) nyújthatnak be, akik 

megfelelnek az 1. pontban szereplő pályázó fogalmának, továbbá ahol a közös háztartásban 

élők egy főre eső nettó átlag jövedelme 2020. január - 2020. augusztus közötti időszakban 

nem haladta meg a havi nettó 120.000 Ft/fő összeget. 

3. Támogatható tevékenységek  

A közép- vagy felsőfokú művészetoktatási intézményben aktív nappali tagozatos hallgatói 

jogviszonnyal rendelkező pályázó esetében a tanulmányaival kapcsolatos tevékenységek, a 

pályáján aktív művész tekintetében a szakmai munkásságával összefüggő tevékenységek 

támogatása a cél. 

Egy pályázó összesen egy pályázatot nyújthat be.  

4. Megvalósítási időszak 

A támogatási célok megvalósításának időszaka: 2020. szeptember 15.-2022. december 31. 

5. Támogatható kiadások  

Budakalász Város Önkormányzata 

2011 Budakalász, Petőfi tér 1. 

telefon: +36 26 340-266 | +36 26 340-514 

e-mail:  info@budakalasz.hu 

www.budakalasz.hu 
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A pályázaton elnyert támogatási összeg a támogatási szerződésben meghatározott célnak 

megfelelően használható fel. 

 

6. Igényelhető támogatás  

Jelen pályázati kiírás esetében a rendelkezésre álló forrás összesen 2.500.000,- Ft.  

Az igényelhető támogatás mértéke közép- vagy felsőfokú művészetoktatási intézményben 

aktív nappali tagozatos hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók esetében egyszeri, 

legfeljebb 100.000,- Ft/fő támogatási összeg. 

Az igényelhető támogatás mértéke a pályájukon aktív művész pályázók esetében egyszeri, 

legfeljebb 200.000,- Ft/fő támogatási összeg. 

A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás. 

A támogatás rendelkezésre bocsátása: 100%-os támogatási előlegként, egy összegben, 

átutalással történik. 

7. Pályázat benyújtásának módja 

Pályázatokat kizárólag a pályázati kiírás mellékleteként szereplő pályázati adatlap 

kitöltésével, annak mellékleteivel együtt lehet benyújtani. A pályázati adatlap letölthető a 

https://www.budakalasz.hu/onkormanyzat/budakalaszert-kozalapitvany/ oldalról. A pályázati 

adatlapot és mellékleteit kitöltve, aláírást követően beszkennelve/lefotózva 

elektronikusan lehet benyújtani a kozalapitvany@budakalasz.hu email címre történő 

megküldéssel. 

A pályázati adatlap mellé az alábbi dokumentumokat szükséges csatolni: 

1. Hallgató pályázó esetében: 

- szakmai önéletrajz; 

- igazolás a közép- vagy felsőfokú művészetoktatási intézményben meglévő aktív 

nappali tagozatos hallgatói jogviszonyáról; 

- 1 darab szakmai ajánlás a tanulmányaival összefüggő művészi területen 

tevékenykedő személytől; 

- a pályázó lakcímkártyája;  

- a pályázó és Vele közös háztartásban élők lakcímkártyájának másolata;  

- a pályázat elbírálásánál fontos szempontokat alátámasztó egyéb dokumentumok. 

 

2. A pályájukon aktív művész pályázók esetében: 

- szakmai önéletrajz; 

- összefoglaló anyag az utóbbi 3 évben végzett szakmai tevékenységéről, az elért 

eredményeiről, elnyert díjairól, elismeréseiről, melyek alátámasztják a pályázó 

szakmai tevékenységét; 

- kérjük, röviden ismertesse, hogy a koronavírus járványhelyzet milyen mértékben 

befolyásolta szakmai tevékenységét, esetleg milyen alternatív módszerekkel 

tudta/tudja folytatni művészeti munkáját.  

- a pályázó lakcímkártyája;  

- a pályázó és Vele közös háztartásban élők lakcímkártyájának másolata;  

- a pályázat elbírálásánál fontos szempontokat alátámasztó egyéb dokumentumok. 

https://www.budakalasz.hu/onkormanyzat/budakalaszert-kozalapitvany/
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Az email tárgyába kérjük az alábbi szöveget feltüntetni: „Budakalászért Közalapítvány 

művészeti ösztöndíj”. 

A benyújtott pályázat csak akkor bírálható el, ha a pályázó hozzájárulást ad a pályázatban 

megadott személyes adatai kezeléséhez és az adatkezelési tájékoztatót tudomásul veszi. 

 

 

8. Pályázat benyújtásának határideje  

E-mailen benyújtva:   2020. november 2. (hétfő) 23:59 óra. 

A határidőn túl érkezett pályázatok értékelés nélkül elutasításra kerülnek. 

9. Pályázat kezelése 

A pályázatokat a Közalapítvány iktatja és archiválja. 

Hiánypótlásra a pályázónak az Közalapítvány által küldött értesítés megküldését követő 5 

munkanapon belül van lehetősége. Amennyiben a hiánypótlási felhívásnak a pályázó a 

megadott határidőre nem tett eleget, pályázata további bírálat nélkül elutasításra kerül. A 

Közalapítvány a nyertes pályázók esetében az odaítélt támogatás tényét és a támogatott 

szervezetek kilétét hordozó információkat közérdekű adatnak tekinti, ezért azokat 

hozzáférhetővé teszi a nyilvánosság számára.  

10. Pályázat érvénytelensége 

 

1. A pályázó a pályázatot nem a kiírásban közétett tárgyban, illetve céllal nyújtotta be. 

2. A pályázó nem tartozik a meghatározott pályázói körbe. 

3. A pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat adott. 

4. A pályázat nem a kiírásban meghatározott feltételeknek megfelelően került benyújtásra. 

5. A pályázó határidőben nem tett eleget, vagy nem megfelelően tett eleget a hiánypótlási 

felszólításnak. 

 

11. Pályázat elbírálása 

A benyújtott pályázatokról a Közalapítvány Kuratóriuma 2020. november 30-ig (hétfő) dönt. 

A pályázat elbírálásánál fontos szempontok (a különböző szempontok összeségében 

kerülnek figyelembevételre): 

 az egy főre eső havi nettó átlagjövedelem mértéke a családban 2020. január-2020. 

augusztus közötti időszakban; 

 szakmai önéletrajz tartalma; 

 hallgató pályázó esetében a szakmai ajánlás tartalma; 

 a pályájukon aktív művész pályázó esetében a szakmai tevékenysége,  

 előnyt élvez az a pályázó, aki budakalászi kulturális és művészeti eseményeken részt 

szokott venni, aktív résztvevője a helyi kulturális életnek. 

A pályázat eredményéről a pályázók értesítést kapnak, a nyertesek nevét és az elnyert 

támogatási összeg nagyságát a Közalapítvány a 
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https://www.budakalasz.hu/onkormanyzat/budakalaszert-kozalapitvany/ honlapon 

közzéteszi. 

A nyertes pályázókkal (kedvezményezett) a Közalapítvány írásban támogatási szerződést 

köt. A támogatás kifizetése, a szerződés aláírását követő 30 napon belül átutalással történik.  

 

 

 

12. Pályázó részvétele közéleti rendezvényen 

A kedvezményezett vállalja, hogy 2022. december 31-ig a Közalapítvány vagy Budakalász 

Város Önkormányzata által megrendezett vagy általa támogatott egyik eseményen – felkérés 

és előzetes egyeztetés alapján - közreműködik, vagy akár közvetett módon jelen lesz. 

13. Kiegészítő információ 

Pályázattal kapcsolatos további információ a kozalapitvany@budakalasz.hu email címen 

kérhető. 

 

Melléklet: pályázati adatlap 

https://www.budakalasz.hu/onkormanyzat/budakalaszert-kozalapitvany/

