
1 

 

SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 

40/2020. (IX.28.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE 

 

a Varga Imre művészeti ösztöndíjról 

 

Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 

kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 

következőket rendeli el: 

 

1. § 

 

A rendelet célja, hogy a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete tisztelegjen Varga 

Imrének a képzőművészet terén elért kimagasló érdemei előtt, és Siófok Város első 

Díszpolgára emlékét megőrizve, kiemelkedő művészeti és értékteremtő tevékenységének 

emléket állítva támogatást biztosítson a képzőművészet, zeneművészet és színművészet 

területén kimagasló teljesítményt nyújtó fiatalok fejlődését támogatva. 

  

2. § 

 

(1) Varga Imre művészeti ösztöndíjban (a továbbiakban: ösztöndíj) pályázati eljárás keretében 

részesíthető évente legfeljebb három, a képzőművészet, zeneművészet és színművészet 

területén kiemelkedő képességű siófoki bejelentett lakóhellyel rendelkező lakos. 

(2) A pályázat alapján az ösztöndíj egy naptári évre, január 1. napjától december 31. napjáig 

állapítható meg. 

(3) Az ösztöndíj legkorábban abban a naptári évben állapítható meg, melyben a pályázó a 15. 

életévét betöltötte.  

(4) Az ösztöndíj legfeljebb annak a naptári évnek a végéig állapítható meg, amelyben a 

pályázó a 25. életévét betöltötte. 

(5) Ösztöndíj ugyanazon személy részére legfeljebb három alkalommal állapítható meg. 

 

3. § 

 

Az ösztöndíj összege havonta 50.000.- forint.  

 

4. § 

 

Az ösztöndíj iránti pályázati adatlaphoz mellékelni kell: 

a) a lakcímkártya másolatát,  

b) tanár vagy művész támogató ajánlását, 

c) szakmai életrajzot és motivációs levelet 

d) a pályázati felhívásban meghatározott mellékleteket.  

 

5. § 

 

(1) Az ösztöndíj iránti pályázat benyújtására a pályázati felhívás tartalmáról és közzétételéről, 

az ösztöndíj odaítéléséről a Siófok Város Önkormányzat Képviselő-testülete által átruházott 

hatáskörben a Humán Bizottság (a továbbiakban: Bizottság) a szakmai testület javaslata 

alapján dönt. 
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(2) Az ösztöndíj iránti pályázat benyújtására a felhívást a Bizottság a tárgyévet megelőző év 

szeptember 30. napjáig teszi közzé. 

(3) A pályázati felhívást a helyben szokásos módon, hirdetményben és Siófok város honlapján 

(www.siofok.hu) kell közzétenni. 

(4) A pályázati felhívásnak tartalmaznia kell: 

a) az ösztöndíj adományozójának megnevezését, 

b) az ösztöndíj célját, fő feltételeit, 

c) az elbírálás szempontjait, 

d) a pályázatok benyújtásának határidejét, helyét és az elbírálási eljárás részleteit. 

(5) A pályázatot a Siófoki Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: Hivatal), a 

8600 Siófok, Fő tér 1. címre kell benyújtani. 

(6) A pályázati felhívásban meghatározott jogvesztő benyújtási határidőt követően érkezett 

pályázat a pályázati eljárásban nem vesz részt és ezen pályázat alapján ösztöndíj nem adható. 

(7) A pályázó a pályázatában saját adatairól köteles nyilatkozni. 

 

6. § 

 

(1) A szakmai testület öt tagból áll. 

(2) A szakmai testület tagjait a Bizottság nevezi ki azzal, hogy a testület legalább egy-egy 

tagja a képzőművészet, zeneművészet és színművészet területén elismert szakember.  

  

7. § 

 

A döntésről az ösztöndíjban részesülőt, kiskorú esetén a törvényes képviselőt postai úton 

értesíteni kell. 

 

8. § 

 

(1) Az ösztöndíj folyósításáról a Hivatal gondoskodik. 

(2) Az ösztöndíj a pályázó kérelme alapján az ösztöndíjban részesülő nevére vagy a törvényes 

képviselő nevére szóló bankszámlára történő utalással, vagy postai úton folyósítható. 

(3) Az ösztöndíj folyósítása minden tárgyhónapot követő hónap 10. napjáig történik.   

 

9. § 

 

Valótlan adatközlés esetén a jogosulatlanul és rosszhiszeműen igénybevett már kiutalt 

ösztöndíjat köteles visszafizetni a folyósító szerv részére az erről szóló értesítésben megjelölt 

határidőig a jegybanki alapkamattal összegével növelten. 

 

10. § 

A rendelet 2021. január 1. napján lép hatályba.   

 

           

 

              Dr. Sárközy László   sk.                                         Dr. Lengyel Róbert sk. 

                          jegyző                                                                      polgármester 

 

 

A rendelet kihirdetésre került: 2020. szeptember 28-án.) 

 


