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Tisztelt Közgyűlés!

I. Tartalmi összefoglaló 

Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata a 18/1999. (V.10.) sz. és a 46/2005. (XI.23.). sz. 
rendeletekkel  módosított  62/1997.  (XI.1.)  sz.  rendeletének  2.  §-ban  foglaltak  alapján  a 
városban  folyó  és  a  várost  érintő  alkotómunka  ösztönzésére,  a  várost  gazdagító  értékek 
létrehozására művészeti és tudományos ösztöndíjakat alapított. 

A Közgyűlés 1998 óta 130 pályázónak adományozott ösztöndíjat. 

Az ösztöndíjakra  és  járulékaikra  a  2007.  évi  költségvetésben  rendelkezésre  álló  összeg 4 
millió forint, ehhez 2006. évről áthozat volt 962.000,- Ft. (Az áthozat oka az volt, hogy az 
önkormányzati választások miatt a 2006. év II. félévi pályázatait csak a decemberi közgyűlés 
tudta tárgyalni, ami miatt a kifizetésekre csak januárban került sor.) A rendelet 3. § (2) bek. 
szerint az Önkormányzat évi két alkalommal hirdeti meg a pályázatot: március és szeptember 
hónapban. Az évente kiosztható ösztöndíjak száma: 5 db alkotói, 2 db egyszeri alkotói, 5 db 
pályakezdő, 10 db „Útravaló Európába” ösztöndíj.

A 2007. márciusi felhívásra 50 db pályázat érkezett be, ezek közül a Közgyűlés 5 db alkotói, 
2  db  egyszeri  alkotói,  5  db  pályakezdő  és  5  db  Útravaló  Európába  ösztöndíj  pályázatot 
támogatott. 2007-ben az önkormányzat járulékokkal együtt 4.062.600,- Ft összeget fizetett ki 
(beleértve a 2006. év II. félévi pályázatait is).   

2007. II. félévében 5 db Útravaló Európába pályázat támogatható, a kiosztható pénzösszeg 
járulékokkal  együtt:  899.400,-  Ft. Az „Útravaló  Európába”  ösztöndíj  azon Miskolcon  élő 
előadó-  és  alkotóművészeknek,  tudományos  tevékenységet  folytató  szakembereknek, 
valamint egyetemi és főiskolai hallgatóknak nyújt támogatást, akik külföldi tanulmányutakon, 
mesterkurzusokon,  európai  uniós  ismeretek  elsajátítását  elősegítő  konferenciákon  vesznek 
részt.

Az Önkormányzat által meghirdetetett 2007. szeptemberi felhívásra a megjelölt határidőig 24 
db pályázat érkezett (23 pályázótól) a Kulturális és Vendégforgalmi Osztályra: 

„ÚTRAVALÓ EURÓPÁBA” ÖSZTÖNDÍJRA PÁLYÁZÓK

NÉV TÉMA
1. ANGYAL ZSUZSANNA
főiskolai adjunktus (ME ZI)

Musikhochschule (Detmold) tanulmányút: európai 
ütőhangszeres oktatás tanulmányozása

2. BALÁZS TÍMEA
egyetemi hallgató (ME ÁJK)

Erasmus program keretében az University of Lapland 
(Rovaniemi, Finnország): büntetőjogi tárgyak hallgatása, 
nemzetközi tapasztalatok megszerzése

3. BÁLINT MÁRTON
egyetemi hallgató (ME GIK)

Erasmus programban való részvétel: Umweltcampus-
Birkenfeld (Németország), géptervezés és automatika 
szakterületek tanulmányozása

4. DANKÓ ZSÓFIA
egyetemi hallgató (ME GTK)

Erasmus programban való részvétel: Universitá degli Studi 
di Bergamo (Olaszország), pénzügyi-számviteli ismeretek 
elsajátítása
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5. DÚL BOGLÁRKA
főiskolai hallgató (BGF)

Spanyolországban vírusmarketing tanulmányozása a leóni 
egyetemen Erasmus programmal

6. FEKETE ZSUZSA
egyetemi hallgató (ME GTK)

Nyelvtanulás az Universitá per Stranieri Dante Alighieri-n 
(Olaszország)

7. FEKETE ZSUZSA
egyetemi hallgató (ME GTK)

Erasmus programmal részképzésben való részvétel (Karol 
Adamiecki Egyetem, Katowice, Lengyelország)

8. GERGELY GRÉTA 
KATALIN
PhD-hallgató

Sheffieldben (Anglia) 5th Decennial International 
Conference on Solidification Processing részvétel, 
valamint 44th Foundry Days and International PhD 
Foundry Conference részvétel (Brno, Csehország)

9. HANKÓ ERIKA KLAUDIA
főiskolai hallgató (EKF BTK)

Karadeniz Teknik Üniversitesi (Törökország) művészeti 
tanulmányúton való részvétel Erasmus programban

10. HÉDERVÁRI ZITA
iparművész-tanár

Kós Károly örökség tanulmányozása Erdélyben

11. KOVÁCS ATTILA 
ROLAND
tanuló

2007 tavaszán Nemzetközi Gyermekművész Alapítvány 
világfesztiválján New Yorkban vett részt festményeivel 
(ennek utólagos támogatása)

12. LESKÓ IVETT
főiskolai hallgató

Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (Hollandia) 
tanulmányút Erasmus program keretében

13. LUBÓCZKI KATALIN
egyetemi hallgató

Genti Egyetemen (Belgium) Erasmus program keretében 
EU-s jogi tanulmányok folytatása

14. MAKSZIMUS ANDREA
PhD-hallgató

Middle-East Technical University (Ankara, Törökország) 
nanotechnológiai módszerek tanulmányozása

15. MAROSY JÚLIA
egyetemi hallgató

Erasmus program keretében Utrechti Egyetemen 
(Hollandia) holland nők felsőoktatásbeli esélyeinek 
tanulmányozása

16. MENDE TAMÁS
PhD-hallgató
2007. I. félévében már kapott  
ösztöndíjat.

Fázisdiagram-számítás ESTPHAD konferenciákon való 
részvétel

17. NÉMETH BALÁZS
egyetemi hallgató

Otto-von-Guericke Egyetemen (Magdeburg, Némerország) 
közgazdasági tanulmányok

18. NÉMETH BENCE
egyetemi hallgató

Oslói nemzetközi biztonságpolitikai szemináriumon való 
részvétel

19. OROSZ LILLA
ének-kamaraművész

Züricher Hochschule der Künste (Svájc) tanulmányai 
folytatása és bayreuth-i énekversenyen részvétel

20. RUBI ZSÓFIA
egyetemi hallgató

Erasmus program keretében Roueni Egyetemen jogi 
tanulmányok

21. SZÁNTÓ ZSÓFIA 
ORSOLYA
egyetemi hallgató

Erasmus programmal Bécsi Egyetemen jogi tanulmányok

22. SZÉPHALMI JURKÓ 
LÁSZLÓ
iparművész

Rozsnyóban kiállítás és előadás

23. TOKÁR MÓNIKA
egyetemi hallgató

Fiatal Műszakiak Tudományos Ülésszakán (Kolozsvár) és 
a Junior EUROMAT konferencián (Lausanne, Svájc) 
részvétel (anyagtudományok)

24. VASI SÁNDOR
egyetemi hallgató

Erasmus program keretében web-technológia, elektronikus 
kereskedelem tanulmányozása Spanyolországban 
(Universidad Autonóma de Barcelona)
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Az  Oktatási  és  Kulturális  Bizottság  2007.  október  11.-i  bizottsági  ülésen  tárgyalt  a 
pályázatokról.

Az Oktatási és Kulturális Bizottság megállapította, hogy a felhívásra 23 fő 24 pályázatot adott 
be. A művészeti és a tudományos területek megoszlása: tudományos témára 18 db, művészeti 
témára 6 db pályázatot nyújtottak be. 

Az Oktatási és Kulturális Bizottság értékelése szerint összességében a pályázatok minősége jó 
színvonalúnak  mondható,  a  pályázati  kiírásnak  megfelelnek,  néhány  kivétellel  Erasmus-
ösztöndíjakhoz kérnek kiegészítést. A Bizottság az anyag elbírálásánál figyelembe vette, hogy 
a tudományágak tekintetében az ösztöndíjra javasoltak köre legyen egyenletes elosztású, azaz 
mind  a  humán,  mind  a  művészeti,  mind  a  műszaki-természettudományos  szakterületen 
tanulók,  kutatók  közül  legyenek  támogatottak.  A  Bizottság  előnyben  részesítette  azon 
pályázókat,  akik  miskolci  oktatási  intézményekben  tanulnak,  ill.  az  indoklásban 
részletesebben  kifejtették  rászorultságukat.  Azokat  a  pályázókat,  akik  Erasmus-ösztöndíjat 
kaptak,  és  külföldi  tanulmányaik  finanszírozását  ez  többé-kevésbé  biztosítja,  a  Bizottság 
szintén kevésbé preferálta. 
                                   
„Útravaló Európába” ösztöndíjat javasol a Bizottság:

1. BÁLINT MÁRTON gépész egyetemi hallgató
2. DANKÓ ZSÓFIA közgazdász egyetemi hallgató
3. GERGELY GRÉTA KATALIN anyagmérnök egyetemi hallgató
4. OROSZ LILLA ének-kamaraművész
5. SZÁNTÓ ZSÓFIA ORSOLYA jogász egyetemi hallgató

részére.

A Bizottság a fenti 5 személynek fejenként 120 ezer forint odaítélését javasolja.
(Az „Útravaló Európába” ösztöndíj összege maximum 120 ezer forint.)

II. Az önkormányzat stratégiájához való viszony 

Miskolc Megyei  jogú Város Közgyűlése a IX-236/60.482/2004 sz. határozatával  elfogadta 
Miskolc  város  kulturális  stratégiáját.  Ebben megfogalmazta,  hogy pályázati  kiírásokkal  és 
ösztöndíjakkal kell segíteni a város értékeit bemutató tanulmányok, dolgozatok készítését. A 
kulturális  stratégiával  összhangban  az  önkormányzat,  a  művészet  és  a  tudományos 
ösztöndíjak  adományozásával  lehetőséget  teremt  olyan  személyek  munkájának  segítésére, 
akik a művészetek, a tudományok terén a város érdekeit szolgáló értékteremtő, feltáró, kutató 
tevékenységet végeznek.

III. Előzmények

Miskolc  város  művészeti  és  tudományos  ösztöndíjainak  alapításáról  és  adományozásuk 
szabályairól szóló 18/1999. (V. 10.) sz. és 46/2005. (XI. 23.). sz. rendeletekkel módosított 
62/1997.  (IX.  1.)  sz.  önkormányzati  rendelet  alapján  a  médiában  közzétett  felhívásra 
beküldött pályázatokat az Oktatási és Kulturális  Bizottság véleményezi, és javaslatot tesz a 
Közgyűlésnek az egyes ösztöndíjak odaítélésére. 
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IV. Várható szakmai hatások 

Az ösztöndíjban részesülő személyek  a pályázatukban megfogalmazott  kutatási  témáikkal, 
alkotó tevékenységükkel hozzájárulnak a város értékeinek gazdagításához. 

V. Várható gazdasági hatások 

Az ösztöndíjakra  pályázók a művészeti  és  a  tudományos  élet  különféle  területeit  kutatva, 
feltárva segítik Miskolc szellemi gyarapodását, növelik a város megtartó erejét, gazdagabbá 
tehetik  Miskolc  művészeti  és  tudományos  életét.  A  támogatások  elsősorban  közvetett 
gazdasági hatást eredményeznek.  

VI. Kapcsolódások 

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a Bursa Hungarica és a Miskolc Város Ösztöndíjasa 
odaítélésével  a  hátrányos  helyzetű,  de  tehetséges  fiatalokat  támogatja.  A  művészeti  és 
tudományos ösztöndíjak a kimagasló tevékenységet végző művészeket és kutatókat (beleértve 
a  főiskolai-egyetemi  hallgatókat  is)  segíti  pályájukban.  A  három  ösztöndíj  szorosan 
kapcsolódik egymáshoz, mert együttesen a szociális, az oktatási, a művészeti és a tudományos 
területeket lefedik.   

VII. Fennmaradt vitás kérdések 

A szakmai előkészítés során nem maradt vitás kérdés 

VIII. Javaslat a sajtó tájékoztatására 

A művészeti és tudományos ösztöndíjainak alapításáról és adományozásuk szabályairól szóló 
rendelet megalkotásával Miskolc város olyan ösztöndíj rendszert működtet, amely lehetőséget 
ad  a  művészetek  a  tudományok  terén  a  város  érdekeit  szolgáló  értékteremtő,  feltáró, 
kutatómunka ösztönzésére. 

Tisztelt Közgyűlés!

Kérem,  hogy  a  „Javaslat Miskolc  város  művészeti  és  tudományos  ösztöndíjainak 
adományozására”  című  előterjesztést  megtárgyalni  és  az  alábbi  határozatot  elfogadni 
szíveskedjen.

Miskolc, 2007. október 16. 

Káli Sándor 
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Határozati javaslat  :  

Miskolc Megyei Jogú Város Közgyűlése a „Javaslat Miskolc város művészeti és tudományos 
ösztöndíjainak  adományozására”  című  előterjesztést  megtárgyalta  és  az  alábbi  határozatot 
hozza:

1.  Miskolc  város  művészeti  és  tudományos  ösztöndíjainak alapításáról  és  adományozásuk 
szabályairól szóló 18/1999. (V. 10.) sz. és 46/2005. (XI. 23.). sz. rendeletekkel módosított 
62/1997. (IX. 1.) sz. önkormányzati rendelet alapján 

„ÚTRAVALÓ EURÓPÁBA” ÖSZTÖNDÍJAT adományoz 

1. BÁLINT MÁRTON gépész egyetemi hallgatónak
2. DANKÓ ZSÓFIA közgazdász egyetemi hallgatónak
3. GERGELY GRÉTA KATALIN anyagmérnök egyetemi hallgatónak
4. OROSZ LILLA ének-kamaraművésznek
5. SZÁNTÓ ZSÓFIA ORSOLYA jogász egyetemi hallgatónak.

Az ösztöndíj összege pályázónként 120 ezer forint.

Felelős: Polgármester 
Közreműködik: Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

  Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
Határidő: 2007. novemberi közgyűlés

2. Az ösztöndíjat elnyert személyekkel beszámolási kötelezettséget előírva az önkormányzat 
szerződést köt. 

Felelős:  Polgármester 
Közreműködik:  Kulturális és Vendégforgalmi Osztály

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Főosztály 
Határidő:  2007. december 7.
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Melléklet

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
62/1997. (XI.1.) sz. rendelete

Miskolc Város művészeti és tudományos ösztöndíjainak
alapításáról és adományozásuk szabályairól

(egységes szerkezetben a módosításáról szóló 18/1999. (V.10.) sz. és a 46/2005. (XI.23.) sz. 
önkormányzati  rendeletekkel)  Miskolc  Megyei  Jogú  Város  Közgyűlése  1990.  évi  LXV. 
törvény 16. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat művészeti és tudományos ösztöndíjairól 
és adományozásuk szabályairól az alábbiak szerint rendelkezik:

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1. §

(1)

E rendelet célja olyan ösztöndíj rendszer működtetése, amely lehetőséget ad a művészetek, a 
tudományok terén a város érdekeit szolgáló értékteremtő, feltáró, kutató munka ösztönzésére.

(2)1

 Az  önkormányzat  a  város  művészeti  és  tudományos  ösztöndíjait  egytől  hat  hónapi 
időtartamra folyamatos, illetve egy összegben történő pénzbeni juttatás formájában határozza 
meg.

MISKOLC VÁROS MŰVÉSZETI ÉS TUDOMÁNYOS ÖSZTÖNDÍJAI

2. §2

(1)

A Közgyűlés  a  városban folyó  és  a  várost  érintő  művészeti  és  tudományos  alkotómunka 
ösztönzésére,  a  várost  gazdagító  művészeti,  tudományos  értékek  létrehozására  a  (2)  -  (5) 
bekezdés szerinti ösztöndíjakat alapítja:

(2)

ALKOTÓI  ÖSZTÖNDÍJ  adományozható  a  Miskolc  Városban  élő  vagy  ide  kötődő 
alkotóművészek,  valamint  tudományos  tevékenységet  folytató  szakemberek  számára 
munkájuk segítésére. Az alkotói ösztöndíj három illetve hat hónapi, illetve egy évi
időtartamra ítélhető oda.

Az alkotói ösztöndíj havi összege 60 ezer forint.
Az alkotói ösztöndíj havi összegét és az adományozható ösztöndíjak számát a rendelet 1. sz. 
melléklete szabályozza.

1 Módosította a 46/2005. (XI.23.) sz. ÖR, hatályos 2005. november 23-tól.
2 Módosította a 46/2005. (XI.23.) sz. ÖR, hatályos 2005. november 23-tól.
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(3)

EGYSZERI ALKOTÓ ÖSZTÖNDÍJ  adományozható  a  Miskolc  Városban élő  vagy ide 
kötődő alkotóművésznek, valamint tudományos tevékenységet folytató szakembernek egy
meghatározott célú művészeti, tudományos alkotó munka támogatására.

Az egyszeri alkotói ösztöndíj összegét és az adományozható ösztöndíjak számát a rendelet 1. 
sz. melléklete szabályozza.

3 (4)

 PÁLYAKEZDŐ ÖSZTÖNDÍJ  adományozható a Miskolcon élő és itt alkotó pályakezdő 
művészek és tudományos szakemberek munkájának támogatására. Pályakezdő ösztöndíjban 
azok részesülhetnek,  akik még nem töltötték  be a  30.  életévüket.  A pályakezdő ösztöndíj 
három havi, illetve hat hónapi időtartamra juttatható.

A pályakezdő ösztöndíj havi összegét és az adományozható ösztöndíjak számát a rendelet 1. 
sz. Melléklete szabályozza.

(5)

„ÚTRAVALÓ  EURÓPÁBA”  elnevezésű  ösztöndíj  adományozható  a  Miskolcon  élő 
előadóművészeknek,  alkotóművészeknek,  tudományos  tevékenységet  folytató  fiatal 
szakembereknek, valamint egyetemi és főiskolai hallgatóknak külföldi tanulmányútjaikhoz, 
mesterkurzusokon, európai uniós ismeretek elsajátítását elősegítő konferenciákon való
részvételükhöz nyújt anyagi támogatást. 

Az  „Útravaló  Európába”  ösztöndíj  összegét  és  az  adományozható  ösztöndíjak  számát  a 
rendelet 1. sz. Melléklete szabályozza.

AZ ÖSZTÖNDÍJAK ODAÍTÉLÉSE
3. §

(1)

Miskolc Város művészeti és tudományos ösztöndíjait a Közgyűlés adományozza.

(2)4

Az ösztöndíjakat  pályázat  útján  lehet  elnyerni.  A  pályázat  benyújtásának  lehetőségéről  a 
Polgármester minden év március és szeptember hónapjában hirdetményt tesz közzé.

5(3)

A  művészeti  és  tudományos  ösztöndíjak  odaítélésére  a  Kulturális  és  Sport  Bizottság6  - 
szükség esetén szakértők bevonásával – tesz javaslatot a Közgyűlésnek.
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7(4)

Az  ösztöndíjakat  a  Kulturális  és  Sport  Bizottság8  véleményének  figyelembe  vételével  a 
Közgyűlés visszavonhatja attól, aki arra érdemtelenné vált.
3 a 18/1999. (V.10.) sz. rendelettel megállapított szöveg
4 Módosította a 46/2005. (XI.23.) sz. ÖR, hatályos 2005. november 23-tól.
5 a 18/1999. (V.10.) sz. rendelettel megállapított szöveg
6 Módosította a 46/2005. (XI.23.) sz. ÖR, hatályos 2005. november 23-tól.
7 a 18/1999. (V.10.) sz. rendelettel megállapított szöveg
8 Módosította a 46/2005. (XI.23.) sz. ÖR, hatályos 2005. november 23-tól.

VEGYES RENDELKEZÉSEK
4. §

(1)

Az ösztöndíjakkal járó költségek fedezetét  a Közgyűlés évente a költségvetési  rendeletben 
határozza meg.

(2)

Az ösztöndíjak odaítélésére első alkalommal az 1998. évben kerülhet sor.
A 18/1999. (V.10.) sz. rendelet 1999. május 6-án lép hatályba.

Dr. Szádeczki Zoltán Kobold Tamás
jegyző polgármester
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1. számú Melléklet

AZ ADOMÁNYOZHATÓ ÖSZTÖNDÍJAK ÖSSZEGE ÉS SZÁMA

(1)

Az ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ havi összege: 60.000,- Ft,
az adományozható ösztöndíjak száma: 5

(2)

Az EGYSZERI ALKOTÓI ÖSZTÖNDÍJ összege: 150.000,-
Ft, az adományozható ösztöndíjak száma: 2

(3)

A PÁLYAKEZDŐ ÖSZTÖNDÍJ havi összege: 50.000,- Ft,
az adományozható ösztöndíjak száma: 5

(4)

Az „ÚTRAVALÓ EURÓPÁBA” ösztöndíj összege:
maximum 120.000,- Ft, az adományozható ösztöndíjak

száma: 10
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