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Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 
többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 

következő rendeletet alkotja: 
 

A rendelet célja 
 

1. § E rendelet célja, Tárnok Nagyközséghez kötődő sikeres sportolók ösztöndíj támogatása 
annak érdekében, hogy nemzetközi versenyeken, Európa- és Világbajnokságokon, Olimpiákon 
résztvevő, valamint a Nemzeti bajnokság I., II. vonalában sportolók a felkészülésükhöz anyagi 
segítséget kapjanak. 
 

A rendelet hatálya 
 

2. § (1)2 A rendelet személyi hatálya kiterjed minden tárnoki sportegyesületben sportoló vagy 
legalább 5 éve tárnoki állandó lakhellyel rendelkező sportolóra. 
 
(2) Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a 35 év alatti életkor és a sportoló eredményei alapján 
várható sikeres nemzetközi szereplése. 
 
 

Az ösztöndíj  formája és mértéke 
 

3. § (1)3 Az ösztöndíj havi összege bruttó 15.000,- Ft. 
 
(2) Az ösztöndíj minden év szeptember 1-től, következő év augusztus 31-ig, 1 naptári évre szól. 
 
(3) Az ösztöndíj évente 3 fő részére állapítható meg. 
 

A pályázat kiírása és elbírálása 
 

4.§  (1)4 Az ösztöndíjra vonatkozó pályázatot Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Ifjúsági, 
Sport és Szabadidő Bizottsága írja ki minden év július 31-ig. A pályázati felhívást az 
önkormányzati lapban és a település honlapján közzé kell tenni. 
 
(2) Pályázni a rendelet mellékletét képező pályázati adatlap kitöltésével, benyújtásával lehet. 
 
(3) A pályázatot Tárnok Nagyközség Önkormányzatának Ifjúsági, Sport és Szabadidő Bizottsága 
(továbbiakban: Bizottság) bírálja el. 
 
(4) Ha a pályázók száma meghaladja az éves támogatható létszámot (3fő), a Bizottság a 
pályázatok elbírálásánál előnyben részesíti: 

 a magyar nemzeti olimpiai kerettagsággal rendelkező sportolót, 

 a magyar nemzeti válogatott sportolót, 

 olimpiai sportágak versenyzőit 

 a magyar nemzeti bajnokságban, nemzeti versenyeken sikeresebben szereplőket  

 oktatási intézmény nappali tagozatos tanulóit, hallgatóit 
 

Az ösztöndíj  igénybevétele 
 

5. § (1) A pályázatot elnyert sportolóval Tárnok Nagyközség Önkormányzatának polgármestere 
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támogatási szerződést köt. 
 
(2) Az ösztöndíjat elnyert sportoló a megállapodás megkötése után minden hónap 15-ig 
átutalással kapja meg az ösztöndíjat. 
 

Az ösztöndíj visszavonása 
 

6. §  Az ösztöndíjat a bizottság visszavonja attól a sportolótól, aki az ösztöndíj megállapítását 
követően sportolóhoz méltatlan életvitelt folytat, vagy a sport tevékenységet abbahagyja.  
 

Az ösztöndíj finanszírozása 
 

7. § Az Önkormányzat képviselő-testülete e rendeletben megállapított ösztöndíj finanszírozására 
az Önkormányzat éves költségvetésében előirányzatot biztosít 
 

Záró rendelkezések 
 

8.§ Jelen rendelet  a kihirdetés napján lép hatályba. 
 
 

 
 
 
   

Szolnoki Gábor 
polgármester 

Dr. Simon Mária 
jegyző 

 
 
 
Záradék:  

A rendeletet a képviselő-testület a 2009. június 25-i ülésén fogadta el. 

A rendelet kihirdetve: 2009. június 29. 

Hatálybalépés: 2009. június 29. 

A kihirdetés megtörtént igazolja:  Jenei-Kiss Gergely vezető-tanácsos 

 

Kifüggesztési záradék 

Kifüggesztés napja: 2009. június 29.   

Kifüggesztési levét napja: …………………………. 
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Tárnok Nagyközség Önkormányzata 
Sportolói Ösztöndíj 

PÁLYÁZATI ADATLAP 
 

1. számú melléklet 13/2009. (VI.29.) rendelethez 
 

A pályázó neve:   Születési helye, ideje: 

 

Leánykori neve:   Anyja leánykori neve: 

 

Adóazonosító jele:   Személyi igazolvány száma:    

 

Lakcím:   

 

Levelezési cím:   

 

Tárnoki lakóhelyének bejelentési 
időpontja:    

 

Elérhetőség (telefon):   Mobil:  

 

Oktatási intézmény  neve:   

 

Oktatási intézmény címe:   

 

Gyakorlott sportág megnevezése:    

 

Pályázó nevére szóló 
bankszámlaszám:   

 

Sportegyesület neve, ahol jelenleg 
sportol:   

 

Címe / telefonszáma:    

 

Dátum:  Aláírás:  

 

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a pályázati űrlapon és mellékleteiben az általam feltüntetett adatok a valóságnak megfelelnek. 

 

Hozzájárulok, hogy adataimat a pályázat kiírója a lakcím-nyilvántartásban ellenőrizze.    

 

Mellékletek:     

1. Rövid önéletrajz, az eddigi sportolói tevékenység bemutatása    

2. Iskolai előmenetel igazolása, oktatási intézmény támogatási javaslata    
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3. Szakszövetségi igazolás az elért eredményekről, támogató javaslat, sportegyesületi támogató javaslat  

 

 


