
 
Szám: 2-7/2007. 

        
        

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2007. szeptember 28-i 
ülésének jegyzőkönyvéből 

 
 
 
A Tolna Megyei  Közgyűlés 104/2007. (IX. 28.) közgyűlési 
határozata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázathoz való csatlakozásról: 
 
1. A Közgyűlés kinyilvánítja, hogy a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot hasznos 
és fontos kezdeményezésnek tartja, és abban továbbra is 
részt kíván venni. A Közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy 
az előterjesztés mellékletét képező megállapodást aláírja. 

 
2. A Közgyűlés a pályázatok elbírálásával kapcsolatos 

teendőkkel a Művelődési és Kisebbségi Bizottságot, valamint 
a Szociális és Egészségügyi Bizottságot bízza meg. 

 
3. A Közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a támogatások 

fedezetére a 2008. évi költségvetésében 7 millió Ft-ot 
elkülönít. 

 
Felelős:  Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határidő: az 1.) pont vonatkozásában 2007. november 5.  

a 2.) pont vonatkozásában 2008. január 18. 
a 3.) pont vonatkozásában 2008. február 28. 

 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Georgina sk. 
          a Közgyűlés elnöke              megyei főjegyző 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Weisz Éva 



MEGÁLLAPODÁS 
 
 
 
amely létrejött egyrészről az  
Oktatási és Kulturális Minisztérium 
székhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
képviselő: Dr. Manherz Károly felsőoktatási és tudományos szakállamtitkár 
- a továbbiakban: minisztérium -, 
 
másrészről 
 
Tolna Megye Önkormányzata 
székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
képviselő: Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
- a továbbiakban: megyei önkormányzat -  
 
között az alábbi helyen, időben és tartalommal: 
 
 
I. A megállapodás tárgya 
 
 
1. Felek megállapodnak abban, hogy a megyei önkormányzat részt vállal az illetékességi 
területéhez tartozó települési önkormányzatok által meghirdetett Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi lebonyolításában a jelen megállapodásban 
foglaltaknak megfelelően. 
 
2. Felek megállapodnak abban, hogy a megyei önkormányzat saját hatáskörében eljárva 
kiegészítő támogatásban részesítheti a Bursa Hungarica ösztöndíjrendszer keretében az 
illetékességi területéhez tartozó települési önkormányzatok által támogatott ösztöndíjasokat. 
 
 
II. A megyei önkormányzat anyagi hozzájárulása 
 
 
1. A megyei önkormányzat saját hatáskörében tetszőleges, a teljes pályázati időszakra egységes 
összegű havi támogatással egészítheti ki a települési önkormányzatok által támogatásban 
részesített ösztöndíjasok ösztöndíját. A kiegészítő havi támogatás oly módon kerül 
megállapításra, hogy annak összege az 1000,- forint havi támogatást elérje és 100,- forinttal 
maradék nélkül osztható legyen. 
 
2. A kiegészítő támogatás időtartama a települési önkormányzat által megítélt támogatáshoz 
kapcsolódik, így az ösztöndíj időtartama felsőoktatási hallgatók („A” típusú pályázat) esetében 10 
hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, felsőoktatási intézménybe jelentkezők („B” 
típusú pályázat) esetében pedig 3 X 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. 

 
A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy a felsőoktatási hallgatók számára kiírt („A” típusú) 
pályázat pozitív elbírálása esetén a megítélt ösztöndíj két egymást követő tanulmányi félévre, a 
felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára kiírt („B” típusú) pályázat pozitív elbírálása esetén 
a megítélt ösztöndíj hat egymást követő tanulmányi félévre történő folyósítását garantálni köteles. 
 
A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy mind az „A”, mind a „B” típusú pályázaton 
támogatást nyert hallgatók esetében az ösztöndíj folyósítása  - a folyósítás határidejének 
módosulása nélkül – szünetel azokra a tanulmányi hónapokra, amelyekben az ösztöndíjas 
hallgatói jogviszonya szünetel. 
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3. A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy a Bursa Hungarica ösztöndíj (mind az 
önkormányzati ösztöndíjrész, mind az intézményi ösztöndíjrész) megvonásra kerül, ha a 
támogatott hallgató az ösztöndíj - folyósítás feltételeinek nem felel meg. 
 
A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy az „A” vagy „B” típusú ösztöndíjat a települési 
önkormányzat – a határozat meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal – 
visszavonhatja abban az esetben, ha az ösztöndíjas elköltözik illetékességi területéről. 
 
A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy a „B” típusú pályázók szociális rászorultságát a 
települési önkormányzat évente egyszer felülvizsgálja, és a megítélt ösztöndíjat visszavonja, ha 
az ösztöndíjas szociális rászorultsága már nem áll fenn. A határozat csak a meghozatalát követő 
tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális 
rászorultságának vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja 
rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon 
kifejezetten megtagadja, az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét a települési 
önkormányzat vélelmezni jogosult. 

 
A fenti esetekben a kiegészítő támogatás folyósítása is megszűnik. A megyei önkormányzat ezen 
esetekben saját hatáskörben dönt, hogy nem Bursa-támogatásként, hanem más jogcímen 
folyósítja-e a már korábban megítélt kiegészítő támogatást vagy sem. 
 
4. A megítélt kiegészítő támogatást a megyei önkormányzat csak abban az esetben vonhatja 
vissza, ha az ösztöndíjas elköltözik a megye illetékességi területéről. A megyei önkormányzat 
ebben az esetben határozatban rendelkezhet a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a 
meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. 
 
5. A kiegészítő támogatás odaítélése a megyei önkormányzat meglévő szabályzatai vagy a 
pályázati rendszer vonatkozásában elfogadott szabályzata alapján történik. A kiegészítő 
támogatás odaítélése során a megyei önkormányzat fajra, nemre, bőrszínre, felekezeti vagy 
világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül kizárólag a pályázó szociális 
rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat el. 
 
6. A kiegészítő támogatás megítélése, illetve annak mellőzése ellen fellebbezésnek helye nincs. 
 
 
III. A megyei önkormányzat részvétele a pályázati rendszer lebonyolításában 
 
 
1. A települési önkormányzat az általa támogatott pályázók Bírálati anyagát 2007. december 7-
ig elküldi az illetékes megyei önkormányzat részére oly módon, hogy az „A” és a „B” típusú 
Bírálati anyagokat külön-külön kezelve, az általa megállapított rangsornak megfelelően (annak 
hiányában alfabetikus sorrendbe rendezve) rendszerezi. 
A támogatott pályázók Bírálati anyaga az alábbiakból áll: 

- pecsétlenyomattal, és legalább a jegyző aláírásával ellátott eredeti Bírálati lap, 
amely tartalmazza a pályázó részére megítélt önkormányzati támogatás havi 
összegét; 

- „A” típusú támogatott esetében eredeti Jogviszony-igazolás; 
- eredeti Összesítő lap. 
 

A megyei önkormányzat csak azon települési önkormányzatok pályázati anyagát fogadhatja el, 
amely települési önkormányzatok csatlakoztak a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázat 2008. évi fordulójához. Az adott pályázati fordulóhoz csatlakozott települések 
listáját a www.bursa.hu Internet honlap tartalmazza. 
 
A megyei önkormányzat azon települési önkormányzatok esetében, amelyek csatlakoztak az on-
line adatbázis használatához, kizárólag az on-line adatbázisból kinyomtatott Bírálati lapokból álló 
pályázati anyagot fogadhatja el. Az adott pályázati fordulóban az on-line adatbázis használatára 
kötelezettséget vállaló települési önkormányzatok listáját a www.bursa.hu Internet honlap 
tartalmazza.  
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2. A megyei önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a települési önkormányzatok 
által megküldött Bírálati anyagokat formailag ellenőrzi. A formai ellenőrzés során a megyei 
önkormányzat ellenőrzi: 

- a települési önkormányzat által kitöltött eredeti Bírálati és Összesítő lapok megfelelnek-e 
a 2008. évi fordulóban használatos formanyomtatványok kritériumainak; 

- az on-line adatbázis használatára kötelezettséget vállaló települési önkormányzatok az 
on-line adatbázisból kinyomtatott Bírálati lapokat küldték-e meg; 

- szerepel-e a települési önkormányzat által megítélt támogatási összeg a Bírálati lapon; 
- a települési önkormányzat jegyzője valamennyi Bírálati lapot aláírásával és 

pecsétlenyomattal ellátta-e, 
- az „A” típusú támogatott esetében az önkormányzat csatolta-e a Bírálati laphoz a pályázó 

eredeti Jogviszony-igazolását. 
 
A megyei önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a formailag hibás pályázati anyagok 
esetében a települési önkormányzatokat hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlásra felszólított 
települési önkormányzat a megyei önkormányzat által megadott határidőig köteles a pótlásokat a 
megyei önkormányzat részére megküldeni. 
 
A megyei önkormányzat köteles a települési önkormányzat által megküldött valamennyi Bírálati 
anyagot elfogadni (és feldolgozni) még abban az esetben is, ha a települési önkormányzat a 
pályázati kiírásnak nem megfelelő képzésben résztvevő pályázót részesített települési szinten 
támogatásban. 
 
3. A megyei önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az illetékességi területén működő, a 
pályázati rendszerben résztvevő, de az on-line adatbázis használatához nem csatlakozott 
települési önkormányzatok által megküldött Bírálati lapokon található összes adatot – az 
Indokolás részt kivéve – az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága (a 
továbbiakban: OKM Támogatáskezelő) on-line adatlapján az OKM Támogatáskezelő által 
megadott módon rögzíti. 
 
4. A megyei önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy a kiegészítő megyei támogatás 
tekintetében hozott döntését az on-line adatbázisban rögzíti, majd a kiegészítő megyei 
támogatásban részesített pályázók listáját (az „A” és „B” típusú pályázókat külön kezelve) az on-
line adatbázisból kinyomtatja. A kinyomtatott listát a megyei főjegyző és a megyei közgyűlés 
elnöke aláírásával és pecsétnyomattal hitelesíti. 
 
Ezt követően az eredeti Bírálati anyagokat és annak kötelező mellékleteit, illetve a települési 
önkormányzatok által csatolt Összesítő lapokat településenként rendezve legkésőbb 2008. január 
25-ig eljuttatja az OKM Támogatáskezelő részére. 
 
A fenti határidőn túl a támogatásban részesíteni kívánt pályázók körét a megyei önkormányzat 
még abban az esetben sem jogosult bővíteni, ha a jogosulatlanság vagy lemondás folytán a 
megyei önkormányzatnak a Bursa Hungarica ösztöndíjra szánt keretében pénzmaradvány 
jelentkezik. 
 
5. A minisztérium kötelezettséget vállal arra, hogy az adatrögzítéshez on-line adatlapot bocsát a 
megyei önkormányzat rendelkezésére. Az on-line adatlap az OKM Támogatáskezelő által 
üzemeltetett https://www.bursa.hu/megye Internet honlapon érhető el. A megyei önkormányzat 
biztosítja az on-line adatlap használatához szükséges hardvert és szoftvert. Felek megállapítják, 
hogy a digitális adatlap biztonságos működése Microsoft Internet Explorer alkalmazását kívánja 
meg. 
 
6. Az on-line adatlap használatához felhasználói névre ( a kijelölt kapcsolattartó által megadott e-
mail cím) és jelszóra van szükség, amelyet a regisztrációs folyamata során a megbízott 
kapcsolattartó határoz meg. 
 
7. A megítélt kiegészítő ösztöndíjak összegét a megyei önkormányzat köteles tanulmányi 
félévenként előre egy összegben átutalni az OKM Támogatáskezelő számlaszámára: 
 

10032000-00285128-00000000 
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Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje a tavaszi szemeszterre: 2008. 
január 31. 
Az önkormányzati támogatások átutalásának határideje az őszi szemeszterre: 2008. 
augusztus 31. 
 
 
A megyei önkormányzat tudomásul veszi, hogy amennyiben az utalások során a megadott 
határidőket nem tartja be, szerződésszegést követ el, és felelősséggel tartozik minden, a 
hallgatókat a késedelmes utalás következtében érő kárért, amely a felsőoktatási intézményekhez 
történő továbbutalás periodicitása folytán az önkormányzat késedelmét többszörösen is 
meghaladó késedelemből adódhat. Az önkormányzat tudomásul veszi, hogy az ütemtervben 
meghatározott határidőben valamennyi általa támogatásban részesített ösztöndíjas részére 
megítélt összeget köteles utalni, az utalás során beszámításra nincsen mód. Az önkormányzat 
nem határidőben, nem a megfelelő bankszámlára történő vagy pontatlan összegű átutalásából 
eredő károkért az OKM Támogatáskezelő felelősséget nem vállal. 
 
 
IV. Általános és egyéb rendelkezések 
 
 
1. A megyei önkormányzat saját maga is jogosult az illetékességi területén működő, a pályázati 
rendszerben részt vevő települési önkormányzatokkal részletes megállapodást kötni, mely 
megállapodás nem állhat ellentétben jelen megállapodás, illetőleg a települési önkormányzatok 
által elfogadott Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseivel. A megállapodás elsősorban a 
megyei támogatás szisztémáját, illetőleg a települési önkormányzatok által szolgáltatandó adatok 
és információk körét és az adatszolgáltatás módját szabályozhatja. 
 
2. A pályázati rendszer vonatkozásában betartandó határidőket jelen Megállapodás 
elválaszthatatlan részét képező Ütemterv tartalmazza. 
 
3. A megyei önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy az általa kezelt adatokat a hatályos 
adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően célhoz kötötten kezeli és tárolja, azokat kizárólag a 
jelen szerződésben foglaltaknak megfelelően továbbítja. 
 
4. Jelen megállapodásban foglalt jogviszonyok ingyenesek, azaz a felek a megállapodás alapján 
nyújtott szolgáltatásaikért sem díjazásra, sem költségtérítésre nem tarthatnak igényt. 
 
5. Jelen megállapodás hatálya a 2008. évi pályázati forduló teljes lebonyolításáig áll fenn. A 
2008. évi pályázati forduló során elbírált pályázatok esetében a megyei önkormányzat mindenkor 
a jelen megállapodásban foglaltaknak megfelelően köteles eljárni. A megállapodást a felek 
bármikor felmondhatják, azonban a felmondás nem érinti a felek kötelezettségét az éppen 
folyamatban lévő pályázati forduló teljes lebonyolításában vállalt közreműködés teljesítésére.  
Hasonlóképpen, a felmondás nem érinti a már megítélt kiegészítő támogatás teljes folyósítására 
vállalt kötelezettséget sem. 

 
6. A minisztérium tájékoztatja a megyei önkormányzatot, hogy az ösztöndíjpályázat jogszabályi 
hátteréül az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet szolgál. 
 
7. A minisztérium tájékoztatja a megyei önkormányzatot, hogy az ösztöndíjpályázattal 
kapcsolatos központi adatbázis-kezelői, koordinációs, a települési és megyei ösztöndíjjal 
kapcsolatos pénzkezelési feladatokat az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő 
Igazgatósága látja el. 
 

Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága 
1244 Budapest, Pf. 920 

1055 Budapest, Bihari János u. 5. 
Tel.: (1) 301-3266; (1) 301-3268 

Fax: (1) 302-3220 
E-mail: bursa@bursa.hu 

Internet: http://www.bursa.hu 
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8. A megyei önkormányzat által a Bírálati lapok kitöltése, továbbküldése, illetőleg a pályázati 
rendszer lebonyolítása során bármikor elkövetett mulasztásokért és adminisztrációs tévedésekért 
az önkormányzat teljes felelősséggel tartozik. Az önkormányzat által elkövetett mulasztások 
pótlására, az adminisztrációs tévedések kijavítására a határidők leteltét követően nincsen mód. 
 
9. A jelen megállapodásban nem, vagy nem kellően szabályozott kérdések tekintetében a magyar 
polgári jog rendelkezései irányadóak. 
 
Esetleges jogvitájuk esetére a felek rögzítik, hogy azt elsősorban tárgyalásos úton, a pályázati 
rendszerben részt vevő ösztöndíjasok érdekeinek sérelme nélkül kívánják rendezni. 
 
Jelen szerződés öt egymással szó szerint megegyező példányban készült, melyből egy példány a 
megyei önkormányzatot, három példány a minisztériumot, egy példány pedig az OKM 
Támogatáskezelőt illeti. 
 
 
Budapest, 2007. ………………………… 
 
 
 
 
 
 
………………………………..                           ……..…………………………… 
      minisztérium             megyei önkormányzat 
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