
Csanytelek Község Önkormányzata

Képvisel -testülete

13/2009. (X. 30.) Ökt

rendelete

A „TEHETSÉGES FIATAL” CÍM
ALAPÍTÁSÁRÓL ÉS ADOMÁNYOZÁSA

RENDJÉR L



2

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

13/2009. (X. 30.) Ökt rendelete

a „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjér l

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény
(Ötv.)  1.  §-a  (6)  bekezdés  a)  pontjában  biztosított  jogkörében  eljárva  és  a  16.  §-a  (1)  bekezdésében  foglalt
felhatalmazás alapján a Tehetséges Fiatal cím alapításáról és adományozása rendjér l az alábbi rendeletet alkotja:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A rendelet célja

1. §

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel - testülete, hogy méltó módon megörökítse, kiemelten elismerje és az
utókor számára példaképet állítson, „Tehetséges Fiatal” címet alapít és e rendeletben szabályozza az adományozás
rendjét.

A rendelet hatálya

2. §

(1) A rendelet területi hatálya Csanytelek  község  kül-  és  belterületét  magában  foglaló  közigazgatási  területére
terjed ki.

(2) A rendelet személyi hatálya: a településen él , különösen nappali tagozatos tanulói jogviszonyban lév kre
érvényesítend .

II. FEJEZET

ÉRTELMEZ  RENDELKEZÉSEK

3. §

E rendelet alkalmazásában:
a) fiatal az, aki tanulmányokat folytat:

aa) általános iskola I-VIII. évfolyamán,
ab) középiskola nappali-, levelez /esti tagozatán,
ac) fels fokú oktatási intézményben (f iskola/egyetem) és karán (19-25 éves korig),

b) vészeti tevékenység esetén a 25 életévét betöltött fiatal,
c) sport területén  10-25 életévet betöltött fiatal
személy értend .

III. FEJEZET

A „Tehetséges Fiatal” cím adományozása
feltétele és módja

4. §

(1) A „Tehetséges Fiatal” cím olyan fiataloknak adományozható, akik példamutató tevékenységükkel hozzájárulnak
Csanytelek település jó hírnevének öregbítéséhez, és:
a) tanulmányi versenyen (országos, nemzetközi színterén) elért I., II., III. helyezéssel,
b) vészeti (zene, tánc, képz vészet stb.) területén I., II., III. helyezéssel,
c) sport (országos, nemzetközi) I., II., III. helyezéssel
kimagasló eredményt értek el.

(2) A „Tehetséges Fiatal” címet évente egyszer adományozza az arra érdemes tanuló számára a Képvisel -testület.
Amennyiben az adott évben bármely okból a cím odaítélésére nem kerül sor, úgy a cím következ  évben (akár
összevontan is)  több arra jogosított számára kiadható.

(3) A cím ugyanazon fiatal számára csak egy ízben adható, és méltatlanná válás esetén (7. § szabályai szerint)
visszavonható.

(4) A „Tehetséges Fiatal” cím személyhez köt  jog, az arra jogosított a címet annak esetleges visszavonásáig
viselheti.
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A „Tehetséges Fiatalt” megillet  jogok és kötelezettségek

5. §

(1)   A „Tehetséges Fiatal” címet visel  jogosult a cím adományozásától kezd en:
a) viselni a kitüntet  címet,
b) az önkormányzat rendezvényein, ünnepségein meghívott díszvendégként (kiskorú, fiatalkorú esetén

szülei/törvényes képvisel jével együtt) megjelenni,
c) oklevél, emléktárgy, illetve az adományozó által számára ünnepélyes keretek között (falunapi képvisel -

testületi ülésen) átadott ajándéktárgy birtoklására, (amely a cím megvonása esetén t le nem követelhet
vissza), továbbá

d) tehetség-gondozás címén
da) általános iskolás korú „Tehetséges Fiatal” esetén V-VIII. osztály 4 tanévig, tanévenként évi 10.000,-
Ft,
db) középiskolás „Tehetséges Fiatal” esetén 9-12. évfolyam alatt, évente 15.000,-Ft,
dc) fels fokú tanulmányokat folytató „Tehetséges Fiatal” esetén
      - f iskolás hallgató 8 félévre,

                          - egyetemi hallgató 10 félévre,
           félévente 15.000,-Ft összeg
      szabad-felhasználású anyagi támogatásra jogosult, az önkormányzat adott évi költségvetéséb l.

(2) A „Tehetséges Fiatal” címet visel  köteles címéhez méltó magatartás tanúsítására, az oktatási intézményekben
való jogviszonya alatt a jogviszonya évente egy ízbeli írásbeli igazolására (tehetséggondozás címén megillet
összeg felvétele el tt) a címet adományozó felé.

IV. FEJEZET

Eljárási szabályok

6. §

(1) A „Tehetséges Fiatal” cím várományosa személyére javaslatot tehetnek:
a) a Képvisel -testület tagjai,
b) a településen m köd  önkormányzati intézmények vezet i (kiemelve az oktatási- nevelési

tagintézmények vezet it),
c) a településen m köd  önszervez  közösség, civil szervezet vezet i (egyesületek),
d) a településen él  magánszemélyek.

(2) A javaslatnak tartalmaznia kell a cím várományosa személy azonosító adatait, általa elért e rendelet 4. §-a (1)
bekezdése szerinti eredmények részletes bemutatását.

(3) Az (1) bekezdés szerinti javaslatokat az önkormányzat polgármesteréhez kell írásban eljuttatni, minden év április
30. napjáig, aki gondoskodik a javaslatok Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság  soron
következ  ülésén való el terjesztésér l.

(4) A Szociális, Egészségügyi, Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság készíti el  és a Polgármester terjeszti
képvisel -testület elé (több javaslat esetén) az általa rangsorolt javaslatot a képvisel - testület soron következ
ülése napirendjeként. A képvisel - testület min sített többségi döntéssel (határozatba foglalva) adományozza a
címet az általa arra jogosított számára.

(5) A cím adományozójának határozatban rögzítenie kell:
a) az adományozott személyazonosító adatait,
b) az adományozás id pontját,
c) azon érdemeket, elért eredményt, amivel a címet visel  azt kiérdemelte,
d) a címet elnyert fiatal versenyre felkészít je nevét,
e) az ajándéktárgy megnevezését.

(6) A település polgármestere a „Tehetséges Fiatal” cím viselésére jogosítottak adatai nyilvántartásba vételér l (az
érintett, illetve törvényes képvisel je hozzájárulásával), naprakész vezetésér l, és annak a Falu Krónikájában
való megjelenítésér l az alábbi adattartalommal gondoskodik:

(7) A nyilvántartás tartalmazza:
a) a cím adományozás sorszámát,
b) a címet visel  nevét, lakcímét,
c) a címet visel  elért eredményét (és a Képvisel - testület által címmel elismert) tevékenységet,
d) a cím adományozását kimondó határozat keltét, számát.

(8) A „Tehetséges Fiatal” cím



4

a) adományozásához és viseléséhez kapcsolódó költségek, és
b)  tehetséggondozás címén juttatott anyagi fedezete
 biztosításáról az önkormányzat adott évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal fejezetén belül gondoskodik.

(9) A (8) bek. a) pontban írtak végrehajtásához évente legfeljebb 30.000,-Ft összeg erejéig, és a b) pontban
rögzítettek e rendelet 5. §-a d) pontja alapján címben részesített tanulmányai folytatásától függ en terjed  id re
és az arra járó összeget biztosítja.

(10) A  (8)  bek.  a)  pontjára  irányuló  kifizetés  ideje:  a  mindenkori  Falunapok  megrendezéséhez  köt dik,  a  b)
pontjában rögzített címen történ  kifizetés forintban a címet visel  (illetve, annak törvényes képvisel je) által
megadott folyószámlára való utalással, ennek hiányában házipénztárból történik
a) általános- és középiskolás korú „Tehetséges Fiatal” címet visel  esetén minden tanév július 1. és augusztus

31. napja közötti,
b) fels fokú tanulmányokat folytató „Tehetséges Fiatal” címet visel  esetén minden év október 31. és február

28. napján.

„A Tehetséges Fiatal” cím visszavonása

7. §

(1) Az a cím viselésére jogosult, aki a cím birtoklása alatt méltatlan magatartást tanúsít, érdemtelenné válik a cím
további birtoklására, ezért a képvisel - testület (min sített többségi döntéssel) t le a címet visszavonja.

(2) Méltatlan magatartás különösen:
a) a cím elnyerésére alapot adó tevékenység önhibájából való félbeszakítása, abbahagyása (középiskolai,

fels oktatási intézményben folytatott tanulmányok),
b) tanintézményb l eltanácsolás (önhibájából ered  kizárás),
c) akit az illetékes bíróság joger s ítéletében a közügyek gyakorlásától eltiltott, ebben az esetben az

elismerést vissza kell vonni. A „Tehetséges fiatal” cím visszavonására a címet adományozó jogosult, a
polgármester általi beterjesztésével, az érdemtelenné válásról való tudomására jutást követ  soron
következ  testületi ülésen, ahol a döntéshozatal (határozattal) min sített többséggel történik, az érintett
tájékoztatása mellett.

(3) A cím visszavonása e rendelet 5. §-ában foglalt jogok megvonását eredményezi, egyben a cím viselésére
jogosítottak nyilvántartásából – annak oka feltüntetésével - törlését eredményezi.

V. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

8. §

(1) E rendelet 2009. november 1-jén lép hatályba, egyidej leg a „Tehetséges fiatal” cím alapításáról szóló 34/2007.
(XI. 29.) Ökt rendeletét hatályon kívül helyezi.

(2) A rendelet a www.csanytelek.hu honlapon az önkormányzatok címszó alatt és a www.kozadattar.hu oldalon érhet
el.

              Forgó Henrik            Kató Pálné
polgármester jegyz

Záradék:
A rendelet kihirdetése id pontja:  2009. október 30.

           Kató Pálné
jegyz

http://www.csanytelek.hu/
http://www.kozadattar.hu/
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