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 Előterjesztés 
tehetséggondozási alap létrehozásáról 

 
 
 

1. előterjesztés száma: 407/2018 
2. előterjesztést készítő személy neve: Ádámné Bacsó Erika 
3. előterjesztést készítésében közreműködő személy neve:  
4. előterjesztés mellékleteinek felsorolása:  

1. melléklet – rendelet-tervezet  
2. melléklet – pályázati adatlap 
3. melléklet – támogatási szerződés 

5. előterjesztést tárgyaló bizottságok felsorolása: 
        - Humánerőforrások Bizottság 
                              - Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottság 

      - Gazdálkodási Bizottság 
6. előterjesztés nyílt vagy zárt ülésen való tárgyalása: nyílt 
7. előterjesztésről való döntés formája: minősített többség 
8. előterjesztéshez felhasznált jogszabályok felsorolása:  
 -  Magyarország Alaptörvénye 
 -  Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 
 -  az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 

- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. 
rendelet 

 
 
 
 
Tisztelt Képviselő-testület! 
Tisztelt Humánerőforrások Bizottság! 
Tisztelt Gazdálkodási Bizottság! 
Tisztelt Város- és Vállalkozásfejlesztés Bizottsága! 
 
 
 
Bicske Város Önkormányzata Humánerőforrások Bizottságának elnök asszonya – Sulyokné 
Guba Judit - részéről fogalmazódott meg az a javaslat, hogy helyi szinten is szükséges lenne 
működtetni egy tehetséggondozási rendszert, mellyel a Bicskén élő tehetségek támogatására, 
fejlesztésére nyílik lehetőség. A szakbizottság az erre vonatkozó rendelet-tervezetet összeállítását 
támogatta. 
 
Fentiek alapján a bizottság elnöke és tagjai, illetve a Polgármesteri Hivatal munkatársai közösen 
a rendelet-tervezetet elkészítették. A mellékelt rendelet-tervezet alapján lehetőség nyílik a 
jövőben olyan személyek támogatására, akik a tudomány, a művészet vagy a sport, illetve egyéb 
tanulmányaik területén komoly teljesítményt értek el, s tehetségük további kibontakozásához, 
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képességeik bizonyításához támogatást érdemelnek, illetve megfelelő támogatással képesek 
lesznek kimagasló eredmények elérésére. 
 
A rendelet hatálya Bicske Város Önkormányzatának közigazgatási területén állandó lakcímmel, 
illetve legalább egy éve tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki. A képviselő-
testület az éves költségvetési rendeletében határozza meg az alap keretösszegének mértékét. 
 
 
A rendelet alapján a helyi tehetségeknek lehetőségük nyílik tehetséggondozási támogatás iránti 
kérelmet benyújtaniuk. 

 

Kérem az előterjesztés megvitatását és elfogadását. 

 

Bicske, 2018. december 7. 

 

                                                             Tisztelettel: 

                                                                                                         Pálffy Károly 
                                                                                                          polgármester 
 
 
 
 
 

1. melléklet a 407/2018. számú előterjesztéshez 
 
 

(tervezet) 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testületének 
…/2018. (…….) önkormányzati rendelete 

 
a tehetséggondozási alap létrehozásáról 

 
 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében 
meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el. 

 
1. A rendelet hatálya 

 
 

1. § Bicske Város Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) tehetséggondozási alapot hoz 
létre olyan személyek számára, akik a tudomány, a művészet vagy a sport, illetve egyéb 
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tanulmányaik területén komoly teljesítményt értek el, illetve tehetségük további 
kibontakozásához, képességeik bizonyításához támogatást érdemelnek, illetve megfelelő 
támogatással képesek lesznek kimagasló eredmények elérésére. 
 
2. §. A rendelet hatálya Bicske város közigazgatási területén állandó lakcímmel, illetve legalább 
egy éve tartózkodási hellyel rendelkező személyekre terjed ki. 
 
3. §. Az Önkormányzat az éves költségvetési rendeletében meghatározza az alap keretösszegének 
mértékét. 
 

2. A támogatás mértéke, időtartama 
 
4.§. A tehetséggondozási támogatás maximális mértéke 50.000.- Ft vissza nem térítendő 
támogatás pályázónként, amelyet az Önkormányzat a 3. § szerinti, éves költségvetésében 
elkülönített keretéből finanszíroz.  
 
5.§. A tehetséggondozási támogatás iránti kérelmet a Bicske Polgármesteri Hivatalba (a 
továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) kell benyújtani az erre rendszeresített formanyomtatványon 
(1. számú melléklet), évente két alkalommal, január 15-ig és szeptember 15-ig. 
 
6.§. Tehetséggondozási támogatás iránti kérelmet maga a pályázó, kiskorúak esetében a 
törvényes képviselő nyújthatja be. 
 
7. § A kérelemhez mellékelni kell: 
 

a) a pályázó tudományos, művészeti, sport, illetve tanulmányi tevékenységének bemutatását, 
melyben a pályázó nyilatkozik arról, hogy milyen formában, milyen gyakorisággal végzi a 
tevékenységet, bemutatva az eddig elért eredményeket, 
b) a pályázó szakmai ajánlását az edző, felkészítő tanár, mentor, osztályfőnök, vagy a 
tevékenységet segítő más szakember részéről, 
c) a pályázó adatvédelmi nyilatkozatát (3. sz melléklet). 

 
8. § Egy pályázó részére egy évben csak egy alkalommal adható a támogatás.  
 
 

3. A pályázat elbírálása, a támogatás folyósítása 
 
9.§. A pályázatokat Bicske Város Önkormányzat Humánerőforrások és Gazdálkodási Bizottság 
tagjaiból, valamint az alpolgármesterből álló Munkacsoport javaslatára a Képviselő-testület 
bírálja el.  
 
10. § A Munkacsoport feladata a beérkezett pályázatok közül a támogatásban részesülők 
személyére vonatkozó javaslat kialakítása. A Munkacsoport üléseit az alpolgármester vezeti. A 
Munkacsoport akkor határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Döntéseit a jelenlévő 
tagok több, mint a felének egybehangzó szavazatával hozza meg.  
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11. § A tehetséggondozási támogatás a pályázó, vagy kiskorú esetében a szülő vagy törvényes 
képviselő részére a határozat meghozatalát követő hónap 10. napjáig – a támogatási szerződés (2. 
számú melléklet) aláírása után – kerül kifizetésre. 
 
 

4. A támogatás felhasználása, elszámolása 
 
 
12. § A pályázó az elnyert összeg felvételekor a 10. §-ban foglalt támogatási szerződésben 
vállalni köteles, hogy a szerződés aláírásától számított egy éven belül írásban beszámol a 
Munkacsoportnak a támogatás felhasználásáról, illetve a segítségével elért eredményekről.  
 
13. § A támogatást elnyert pályázók nevét az Önkormányzat hivatalos lapjában nyilvánosságra 
kell hozni. A közzétételről a Polgármesteri Hivatal gondoskodik. 
 
14. § Amennyiben a pályázó a támogatási szerződésben foglalt elszámolási kötelezettségének 
nem tesz eleget, úgy a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
szabályai szerinti visszafizetési kötelezettség terheli. 

 
 

5. Záró rendelkezések 
 
 

15. §  Ez a rendelet 2019. január 1. napján lép hatályba.  
 

Pálffy Károly     Fritz Gábor 
            polgármester         jegyző 
 
 
 
Z Á R A D É K : 
A rendeletet a mai napon kihirdettem. 
Bicske, 2018.  
                                                                                    Fritz Gábor 
                                                                                         jegyző                                                                       
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I. ÁLTALÁNOS INDOKOLÁS 

A helyi önkormányzat feladatkörében eljárva törvény által nem szabályozott helyi társadalmi 
viszonyok rendezésére önkormányzati rendeletet alkothat. Ennek alapján rendeletben 
szabályozhatja a helyi tehetségek támogatását. 

A rendelet megalkotása azért szükséges, mert így lehetőség nyílik a helyi tehetségek 
támogatására. 

 

II. RÉSZLETES INDOKOLÁS 

 

1. §-hoz 

A rendelet célját tartalmazza a paragrafus. 

2. §-hoz 

A rendelet hatályát tartalmazza e szakasz. 

3. §-hoz 

Ezen paragrafus nevesíti, hogy az alap keretösszege mely rendeletben kerül meghatározásra. 

4. §-hoz 

A támogatás maximális mértékét határozza meg. 

5. §-hoz 

A támogatás igénylésének módját határozza meg ez a szakasz. 

6. §-hoz 

A támogatás iránti kérelem benyújtására jogosult személyt határozza meg a paragrafus. 

7. §-hoz 

A támogatás iránti kérelem mellékleteként benyújtandó dokumentumokat nevesíti ez a szakasz. 

8. §-hoz 

Azt határozza meg ez a szakasz, hogy egy évben hányszor adható támogatás.  

9. §-hoz 

A támogatások elbírásálára vonatkozó információkat tartalmazza a paragrafus. 
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10. §-hoz 

A támogatásban részesülő személyekre vonatkozó javaslat kialakítására létrehozott munkacsoport 
működését határozza meg ez a szakasz. 

11. §-hoz 

A támogatás kifizetésének módját és időpontját határozza meg ez a rendelkezés.  

12. §-hoz 

A támogatott beszámolási kötelezettségét részletezi ez a szakasz. 

13. §-hoz 

A támogatás közzétételét határozza meg. 

14. §-hoz 

Amennyiben az elszámolási kötelezettség nem teljesül, úgy az esetleges szankciókat nevesíti ez a 
szakasz. 

15. §-hoz 

A hatálybalépéssel összefüggő rendelkezéseket tartalmazza e szakasz. 

 

 

III. ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLATI LAP 
 
 

a tehetséggondozási alap létrehozásáról 
szóló rendelet tervezetéhez 

 
            
 
I. társadalmi hatásai: 
A rendelettervezet lehetővé teszi, hogy az önkormányzat támogatást nyújtson olyan helyi 
személyek számára, akik a tudomány, a művészet vagy a sport, illetve egyéb tanulmányaik 
területén komoly teljesítményt értek el, s tehetségük további kibontakozásához, képességeik 
bizonyításához támogatást érdemelnek, illetve megfelelő támogatással képesek lesznek 
kimagasló eredmények elérésére. 
 
II. gazdasági hatásai: 
A tervezetnek gazdasági hatása van, tekintettel arra, hogy a támogatás hozzájárul ahhoz, hogy a 
támogatott kiemelkedő eredményt érjen el az általa képviselt területen. 
 
III. költségvetési hatásai: 
A tervezetnek közvetlen költségvetési hatása van, tekintettel ara, hogy a költségvetésben tervezni 
szükséges. 
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IV. környezeti következményei: 
A tervezetnek környezeti következményei nincsenek. 
 
V. egészségi következményei: 
A tervezetnek egészségi hatása kedvező lehet a sporteredmények tekintetében. 
 
VI. adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: 
A tervezetnek adminisztratív terheket befolyásoló hatásai minimális mértékűek. 
 
VII. megalkotásának szükségessége: 
A rendelet megalkotása nem kötelező erejű a képviselő-testületre nézve. 
 
VIII. a jogalkotás elmaradásának várható következményei: 
A szabályozás hiánya jogszabálysértést nem eredményez.  
 
IX. alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: 
Nem igényel többlet személyi és szervezeti feltételt az eddigiekhez képest. 
 
 



1. sz. melléklet 

 

PÁLYÁZATI ADATLAP TEHETSÉGGONDOZÁSI ALAPBÓL TÖRTÉNŐ TÁMOGATÁSHOZ 

 

Pályázó adatai: 

 

1. A pályázó neve: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Születési hely, időpont: …………………………………………………………………………………………………………. 

3. Anyja születési (leánykori) neve:  …………………………………………………………………………………………… 

4. Lakcíme:………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

5. Személyi  igazolvány száma:……………………………………………………………………………………………………. 

6. Adóazonosító  száma: …………………………………………………………………………………………………………….. 

7. A pályázó bankszámla száma: …………………………………………………………………………………………………. 

8. A  számlavezető bank megnevezése,  címe: ……………………………………………………………………………. 

9. Telefonszáma: ………………………………………………………………………………………………………………………… 

10. E‐mail  címe: …………………………………………………………………………………………………………………………… 

(az 5‐10. pont alatti adatok közül azokat kell kitölteni, amelyikkel a pályázó rendelkezik) 

 

A törvényes képviselő adatai:  

(amennyiben kiskorú vagy fiatalkorú a pályázó) 

 

1. A törvényes képviselő (szülő) neve: ………………………………………………………………………………………… 

2. Címe: ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. Személyigazolvány száma: ……………………………………………………………………………………………………… 

4. Adóazonosító száma: ……………………………………………………………………………………………………………… 

5. Bankszámla száma: ………………………………………………………………………………………………………………… 

6. A számlavezető bank megnevezése, címe: …………………………………………………………………………….. 

7. Telefonszáma: ………………………………………………………………………………………………………………………… 



8. E‐mail címe: ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A pályázó egyéb adatai:  

1. A terület megnevezése amelyben kimagasló eredményt ért/érhet el: ………………………………….. 

2. A tevékenység rövid szöveges ismertetése:  …………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

A pályázat kötelező melléklete:  

1. Önéletrajz 

 

Dátum: ……………………………………………………………….. 

 

 

……………………………………………………………      …………………………………………………………. 

a törvényes képviselő aláírása, ha a               a pályázó (olvasható) aláírása 
pályázó kiskorú 
 



2. sz. melléklet 

Támogatási szerződés 
amely létrejött egyrészről: 
Bicske Város Önkormányzata (2060 Bicske, Hősök tere 4., képviseli: Pálffy Károly 

polgármester), mint Támogató (a továbbiakban: Támogató) másrészről: 

támogatott neve: (Szül. hely: ............................., idő………………………, anyja 
neve:...........................................,  lakcím:...................................................., adóazonosító 
jel…………………………............, szig.sz.:.............................................,bankszámla 
szám………………………………  számlavezető bank 
megnevezése:........................................,) a támogatott szülőjének, törvényes képviselőjének 
neve:…………………………………………............ (lakcím:........................, adóazonosító: 
……………..……………………......., szig.sz.:.............................,bankszámla 
sz.:....................................., számlavezető bank megnevezése:................................,) mint 
Támogatott (továbbiakban: Támogatott) között, a mai napon az alábbi feltételek mellett: 

 

ELŐZMÉNYEK 

Bicske Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 201... évi költségvetéséről 
szóló ..../201 (... ...) önkormányzati rendeletében a …………………………….. címen 
………………………… Ft összeget biztosított a Tehetséggondozási alapból történő 
támogatások finanszírozására. Bicske Város Önkormányzata pályázatot írt ki a 
Tehetséggondozási alap létrehozásáról szóló ..../2018. (XI... önkormányzati rendelet 5. § 
alapján. A támogatás kizárólag Bicske Város közigazgatási területén állandó lakcímmel, 
illetve legalább egy éve tartózkodási hellyel rendelkező személyek részére adható. A 
támogatás célja, hogy azok a személyek akik a tudomány, a művészet vagy a sport, illetve 
egyéb tanulmányaik területén komoly teljesítményt értek el, illetve tehetségük további 
kibontakozásához, képességeik bizonyításához megfelelő támogatással képesek legyenek 
kimagasló eredmények elérésére. 

Támogatottat a Támogató a ..) számú határozat alapján, a ………évben összesen 
…………………….. Ft, (azaz ………………………….. forint) összegű támogatásban 
részesíti. A támogatás folyósítására …………………………………. hónap 10. napjáig kerül 
sor. 
 
A támogatás kizárólag számlával igazolt, az adott tevékenység végzéséhez szükséges eszköz, 
illetve szolgáltatás költségre fordítható. 

Támogatott kötelezi magát, hogy a támogatást e szerződésben megjelölt célra használja fel, 
melynek felhasználásáról részletes elszámolást és szakmai beszámolót köteles készíteni. 

Támogatott tudomásul veszi, hogy az elnyert támogatás felhasználását 
……………………………. év …………………………………….napjáig a nevére kiállított, 
eredeti számlával kell igazolni. A tételes elszámolást ....      év, .........hó ....napig köteles 
benyújtani az alábbi címre: Bicskei Polgármesteri Hivatal, 2060 Bicske, Hősök tere 4. 



2. sz. melléklet 

Amennyiben Támogatott elszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, visszafizetési 
kötelezettség terheli, valamint a tehetséggondozási alapból a továbbiakban támogatásban nem 
részesülhet. 

Támogatott tudomásul veszi, hogy ha a támogatást nem e szerződésben megjelölt módon és 
célra használja fel, a kapott összeget köteles ........év .....hó ..napig, annak késedelmi kamataival 
együtt Támogatónak visszafizetni.  

A támogatás elszámolására, a visszafizetési kötelezettség feltételeire és a visszafizetés módjára 
egyébként a 2011. évi CXCV. törvény, valamint a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 
előírásait alkalmazni kell. 

A Támogató és a Támogatott jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

A szerződés három egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 2 db 
a Támogatónál, 1 db Támogatottnál marad. 

Bicske, ……………….....év.......hó.... nap 

 
 Támogatott Törvényes Képviselő 

 

Támogató 
Pálffy Károly polgármester 

Bicske Város Önkormányzata 
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