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Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete

21/2011. (X. 14.) önkormányzati rendelete

a „Tehetséges Fiatal” cím alapításáról és adományozása rendjér l

Csanytelek Község Önkormányzata Képvisel -testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV.
törvény 16. § (1) bekezdése szerinti eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alkotmány 44/A. § (1) bekezdés f)
pontjában és a (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi
LXV. törvény 1. § (6) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, az Ügyrendi Bizottság és a Pénzügyi
Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és Településfejlesztési Bizottság véleményének kikérésével a
következ ket rendeli el:

I. FEJEZET

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1. E rendelet célja

1. §

A „Tehetséges Fiatal” cím alapításának célja: a tanulmányai folytatása során, m vészeti, vagy sport területen
kimagasló teljesítményt nyújtó fiatal  méltó módon való erkölcsi és anyagi elismerése.

2. E rendelet hatálya

2. §

A rendelet személyi hatálya: a településen lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkez
a) általános iskola tanulójára,
b) középiskola nappali, vagy levelez  tagozatán tanulmányokat folytató tanuló 20 éves életkoráig,
c) iskolai, vagy egyetemi hallgató 25 éves életkoráig
terjed ki.

II. FEJEZET

RÉSZLETES RENDELKEZÉSEK

3. A „Tehetséges Fiatal” cím adományozásának feltétele, módja

3. §

(1) A „Tehetséges Fiatal” cím olyan a 2. §-ban szabályozottaknak megfelel  fiatalnak adományozható,
aki példamutató teljesítményével hozzájárul Csanytelek település jó hírnevének öregbítéséhez azzal,
hogy:
a) tanulmányi versenyen,
b) a m vészet területén (zene, tánc, képz vészet, el adó-m vészet, stb.) és
c) a sportban (versenyszer , vagy amat r szinten)
megyei, országos, nemzetközi szinten I.-II.-III. helyezés megszerzésével kimagasló eredményt ért el.

(2) A  Képvisel -testület a „Tehetséges Fiatal” címet évente egyszer adományozza az (1) bekezdésben
szerint arra érdemesült számára. Amennyiben az adott évben bármely okból a „Tehetséges Fiatal”
cím odaítélésére nem kerül sor, úgy a „Tehetséges Fiatal” cím  a következ  évben (akár összevontan
is)  több arra jogosított számára kiadható.

(3) A „Tehetséges Fiatal” cím ugyanazon fiatal számára csak egy ízben adható  és a „Tehetséges Fiatal”
cím viselésére méltatlanná válása esetén a 6. § szabályai szerint t le visszavonható.

(4) A „Tehetséges Fiatal” cím személyhez köt  jog, amelyet az arra jogosított, az általa arról való
lemondásáig, vagy  annak esetleges visszavonásáig gyakorolhatja.
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4. A „Tehetséges Fiatal” címet visel t  megillet  jogok és kötelezettségek

4. §

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

képvisel ivel együtt) díszvendégként megjelenni,
c) a Képvisel -testület Falunapi képvisel -testületi ülésén ünnepélyes keretek között számára

átadott díszoklevél és ajándéktárgy birtoklására,
d) tehetség-gondozás keretében

da) az általános iskola  V.-VIII. osztályában folytatott tanulmányok alatt tanévenként évi
10.000,- forint,

db) középiskola  9.-12. évfolyama id szaka alatt, évente 15.000,- forint,
dc) iskolán, vagy egyetemen fels fokú tanulmányokat folytató hallgató számára (8–10

szemeszterre)  szemeszterenként 10.000.- forint
     összeg szabad-felhasználású anyagi támogatásra, az önkormányzat adott évi költségvetésében a

polgármesteri hivatal fejezetén belül biztosított pénzügyi forrás fedezete terhére.
(2) A „Tehetséges Fiatal” címet visel  köteles címéhez méltó magatartás tanúsítására.
(3) A tanulói, vagy a hallgatói jogviszony alatt, az (1) bekezdés d) pontjában szabályozott jogosultság

esetén a „Tehetséges Fiatal” címet visel  köteles a tehetség-gondozás címén t megillet  anyagi
támogatás felvétele el tt, a tanulói, vagy hallgatói jogviszonya fennállását évente egy alkalommal,
vagy szemeszterenként, a polgármester felé hitelt-érdeml en igazolni.

5. Eljárási szabályok

5. §

(1) A „Tehetséges Fiatal” cím várományosa személyére javaslatot tehetnek:
a)   a Képvisel -testület tagjai,  a Bizottságok küls s tagjai,
b)   a településen m köd   közoktatási- nevelési  tagintézmények vezet i,
c)   a településen m köd  önszervez  közösségek, civil szervezetek vezet i,
d)   a településen él  magánszemélyek.

(2) A „Tehetséges Fiatal” címre tett javaslatnak tartalmaznia kell a „Tehetséges Fiatal” cím várományosa
személyi azonosító adatait, a 3. § (1) bekezdése szerint elért eredmény részletes bemutatását.

(3) Az (1) bekezdés szerinti javaslatokat az önkormányzat polgármesteréhez kell írásban eljuttatni, minden
év április 30. napjáig, aki gondoskodik a javaslatok Pénzügyi Ellen rz , Foglalkoztatáspolitikai és
Településfejlesztési Bizottság soron következ  ülésén való el terjesztésér l, ahol annak
véleményezését követ en, a polgármester beterjesztésével a Képvisel -testület a májusi soros ülésén a
bizottság által megfogalmazott javaslat figyelembe vételével, min sített többségi szavazással,
határozatba foglalva hoz döntést.

(4) A „Tehetséges Fiatal” cím adományozásáról szóló határozatban rögzítenie kell:
a) a címet visel  személyazonosító adatait,
b) a cím adományozás id pontját, a határozat számát, keltét,
c) azon érdemeket, elért eredményt, amivel a címet visel  azt kiérdemelte,
d) a címet elnyert fiatalt  felkészít  tanár, oktató születési nevét,
e) az ajándéktárgy megnevezését és annak átadása id pontját.

(5) A település polgármestere a „Tehetséges Fiatal” cím viselésére jogosított adatai nyilvántartásba
vételér l (az érintett, vagy törvényes képvisel je hozzájárulásával), naprakész vezetésér l az alábbi
adattartalommal gondoskodik:

(6) A (5) bekezdésben el írt nyilvántartás tartalmazza:
a) a cím adományozásának sorszámát,
b) a címet visel  családi és utónevét, lakcímét,
c) a címet visel  elért eredményét és a Képvisel -testület által címmel elismert tevékenység

megnevezését,
d) a cím adományozását kimondó határozat keltét, számát.

(7) A „Tehetséges Fiatal” címre jogosított a cím adományozásához és viseléséhez kapcsolódó költségek
pénzügyi fedezetér l az önkormányzat adott évi költségvetésében a Polgármesteri Hivatal fejezetén
belül a Falunapokra elkülönített keretb l, évi 30.000 forint összeg erejéig gondoskodik.
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(8) A tehetséggondozás keretében támogatott fiatal számára, a cím viselésére való jogosultság id szaka
alatt, a fiatal tanulmányai folytatásától függ   id re járó anyagi támogatás összegére, az 5. § (1)
bekezdés szabályait alkalmazva, az önkormányzat adott évi költségvetése terhére, a polgármesteri
hivatal fejezetén belül biztosít fedezetet.

(9) Az anyagi támogatás összegének kifizetése forintban, a címet visel , vagy  törvényes képvisel je által
megadott folyószámlára való átutalással, vagy a polgármesteri hivatal házipénztárából (pénztári
kifizetési napon),  a tanulói, vagy hallgatói jogviszony igazolása birtokában  történik
a)   az általános- és középiskolás korú „Tehetséges Fiatal” címet visel  esetén

 minden tanév július 1. és augusztus 31. napja közötti id szak alatt,
b)   fels fokú tanulmányokat folytató „Tehetséges Fiatal” címet visel  esetén

  minden év október 31. és február 28. napján.

6. „A Tehetséges Fiatal” cím visszavonása

6. §

(1) A „Tehetséges Fiatal”  cím viselésére jogosult, aki a cím viselése ideje alatt méltatlan magatartást
tanúsít, érdemtelenné válik a „Tehetséges Fiatal” cím további viselésére, ezért a Képvisel -testület
min sített többségi döntéssel t le a címet visszavonja.

(2) Méltatlan magatartás különösen:
a) a cím elnyerésére jogot adó tevékenység  (pl.: középiskolai, fels oktatási intézményben folytatott

tanulmányok) önhibára visszavezethet , id  el tti befejezése,
b) tanintézményb l eltanácsolás, kizárás,
c) az illetékes bíróság joger s ítéletében a választójoggal rendelkez  fiatal közügyek gyakorlásától

való eltiltása.

(3) A (2) bekezdésben szabályozott méltatlansági magatartások bármelyike bekövetkezésekor, a
„Tehetséges Fiatal” címet vissza kell vonni. A „Tehetséges fiatal” cím visszavonására a címet
adományozó jogosult, a polgármester beterjesztésével, az érdemtelenné válásról való tudomására
jutást követ  testületi ülésen, ahol a döntéshozatal min sített többség  szavazással, határozatba
foglaltan történik, az érintett tájékoztatása mellett.

(4) A cím visszavonása a 4. §-ban foglalt jogok gyakorlásának megvonását eredményezi, egyben a cím
viselésére jogosítottak nyilvántartásából való törlését eredményezi, a törlés okának feltüntetésével.

IV. FEJEZET

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

7. Hatályba léptet , hatályon kívül helyez  rendelkezések

7. §

(1) E rendelet 2011. november 1. napján lép hatályba.
(2) Hatályát veszti: a „Tehetséges fiatal” cím alapításáról szóló 13/2009. (X. 30.) Ökt rendelete.

              Forgó Henrik            Kató Pálné
  polgármester jegyz

Záradék:

Az önkormányzati  rendelet kihirdetése: 2011. év október hónap 14. nap.

           Kató Pálné
  jegyz


