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Előterjesztés 

a „Nemzeti Tehetség Program” című pályázati felhívásra benyújtott pályázat  

utólagos jóváhagyásáról 

 

 

Tisztelt Képviselő-testület! 

 

A Miniszterelnökség (mint Támogató) megbízásából a Nemzeti Tehetség Központ Nonprofit 

Kft. (a továbbiakban: Nemzeti Tehetség Központ) felhívást tett közzé a 2022. évi „Tehetségbarát 

Önkormányzat” Díj elnyerésére. 

 A pályázatot a Nemzeti Tehetség Program keretében 2022. januárjában hirdették meg a 

tehetséggondozásban példaértékű munkát végző helyi önkormányzatok erkölcsi és anyagi 

elismerésére. A miniszter azokat az önkormányzatokat kívánja jutalmazni, amelyek – alapvető 

feladataikon túl – kiemelkedő módon járulnak hozzá a tehetséges fiatalok felkutatásához, 

támogatásához, példamutató együttműködéseket folytatnak tehetséggondozó szervezetekkel. A 

Tehetségbarát Önkormányzat Díj a helyi önkormányzatok tehetségbarát attitűdjének megerősítésén 

túl, támogatni kívánja a helyi szintű tehetséggondozó programok megvalósulását és fenntartását. A 

díjra két kategóriában lehet pályázni: (1) községek, városok önkormányzatai, (2) megyei jogú városok 

és a főváros területén működő kerületi önkormányzatok. A legjobbnak ítélt pályaművek benyújtói 

„Tehetségbarát Önkormányzat” Díjban részesülnek. A díjazottak maximális száma az ’A’ 

kategóriában 4 önkormányzat, a ’B’ kategóriában 2 önkormányzat lehet. A díjazás mindkét kategória 

esetében 1 500 000 Ft, amelyet a nyertes önkormányzatoknak tehetséggondozást támogató 

tevékenységekre szükséges fordítaniuk. A díjjal együtt jár a „Tehetségbarát Önkormányzat” cím 

birtoklása. A díjazott önkormányzatok egyúttal kizárólagos jogosultságot szereznek a „Tehetségbarát 

Önkormányzat 2022” logó használatára. A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 21. (hétfő) 

12:00 óra, melynek érdekében a rendes testületi ülés előtt szükséges intézkedni. 

Hatvan Város Önkormányzata a felsőoktatási intézményekben tanulókat ösztöndíjjal 

támogatja. Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete a felsőoktatási intézményben tanulók 

ösztöndíjjal történő támogatásáról szóló 43/2012. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet értelmében 

ösztöndíjat nyújt a hatvani lakóhellyel rendelkező, felsőoktatási intézményben tanuló hallgatóknak és 

segíti a helyi munkaerőpiac szervezését. Az első államilag elismert nyelvvizsga bizonyítvány 

megszerzésének támogatásáról szóló 31/2008. (IV. 25.) önkormányzati rendelet értelmében Hatvan 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete támogatja a hatvani általános iskolába járó fiatalok idegen 

nyelvek iránti érdeklődését, nyelvtanulási esélyeit, idegen nyelven történő kommunikációját az uniós 

lehetőségek kihasználása, valamint a fiatalok munkakezdési és munkavállalási esélyeinek növelése 

érdekében. Fentiek értelmében az önkormányzat a sikeresen teljesített nyelvvizsga vizsgadíjával 

megegyező összegben támogatást nyújt azon hatvani általános iskolában tanulók nyelvvizsga 

bizonyítványának megszerzéséhez, akik általános iskolai tanulmányaik alatt bármely idegen nyelvből 

államilag elismert A és B, vagy C típusú alapfokú, továbbá bármilyen típusú közép- és felsőfokú 

sikeres nyelvvizsgát először tesznek. A tehetséggondozás intézkedés további eleme, hogy Hatvan 

Város Önkormányzata Képviselő-testülete biztosítja a Hatvani Bajza József Gimnázium (3000 

Hatvan, Balassi Bálint út 17.) számára a korábbi évekhez hasonlóan a 2021/2022. tanévben is a 300 

tanítási órát magába foglaló, általános iskolások számára nyújtott tehetséggondozó program költségét 

mintegy 900 000 Ft összegben a 2022. évi költségvetésében. Hatvan Város Önkormányzata minden 

évben rendszeresen támogatja az iskolai diáksportot. A város sportfejlesztési koncepciójának lényeges 

célja az ifjúsági sport támogatása, melynek egyik eszköze a városban és annak körzetében működő 

alap- és középfokú diáksport bizottságok anyagi támogatása. 



 

 

Mivel a pályázat beadási határideje a 2022. február 24-i testületi ülés előtt lejárt, ezért a pályázat 

beadását a képviselő-testületnek utólagosan kell jóvá hagynia. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és az alábbi határozati 

javaslatot elfogadni szíveskedjen. 

 

Határozati javaslat: 

 

Hatvan Város Önkormányzata Képviselő-testülete utólagosan jóváhagyja a támogatási kérelem 

benyújtását a „Tehetségbarát Önkormányzat” Díj elnevezésű pályázati felhívásra. Az elnyerni kívánt 

díjjal járó támogatás 1 500 000 Ft. A képviselő-testület felhatalmazza Hatvan város polgármesterét a 

pályázathoz szükséges további dokumentumok aláírására és nyilatkozatok megtételére. 

 

Határidő: azonnal (pályázat benyújtására) 

Felelős: Hatvan város polgármestere a Műszaki és Városfejlesztési Iroda útján 

 

Hatvan, 2022. február 22. 

 

 

            Horváth Richárd 

              polgármester 

Látta: 

dr. Kovács Éva 

jegyző 

 


