
Szám: 2-7/2008.

K I V O N A T

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése 2008. szeptember 18-i
ülésének jegyzőkönyvéből

A Tolna Megyei Közgyűlés 104/2008. (IX. 18.) 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  2009.  évi  költségvetésében  7
millió Ft-ot elkülönít.

Felelős : Dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke
Határidő: az 1.) pont vonatkozásában 2008. november 10.

a 2.) pont vonatkozásában 2009. január 26.
a 3.) pont vonatkozásában 2009. február 28.

k.m.f.t.

dr. Puskás Imre sk.                dr. Bartos Georgina sk.
          a Közgyűlés elnöke           megyei főjegyző

A kivonat hiteléül:

Weisz Éva



MEGALLAPOoAs
 

amely letrej6tt egyreszr61 az 
Oktatasi es Kulturalis Miniszterium 
szekhely: 1055 Budapest, Szalay u. 10-14. 
kepvisel6: Dr. Manherz Karoly fels60ktatasi es tudomanyos szakallamtitkar 
- a tovabbiakban: miniszterium -, 

masreszr61 
«eim»
 
szekhely: «Varos»
 
kepvisel6: «Nev» a kozgyUles elnoke
 
- a tovabbiakban: megyei 6nkormanyzat 

k6z6tt az alabbi helyen, id6ben es tartalommal: 

I. A megallapodas targya 

1. Felek megallapodnak abban, hogy a megyei 6nkormanyzat reszt vallal az illetekessegi 
teruletehez tartoz6 telepulesi 6nkormanyzatok altai meghirdetett Bursa Hungarica Fels60ktatasi 
Onkormanyzati Oszt6ndijpalyazat 2009. evi lebonyolitasaban a jelen megallapodasban foglaltaknak 
megfelel6en. 

2. Felek megallapodnak abban, hogy a megyei 6nkormanyzat sajat hatask6reben eljarva kiegeszit6 
tamogatasban reszesitheti a Bursa Hungarica 6szt6ndijrendszer kereteben az illetekessegi teruletehez 
tartoz6 telepulesi 6nkormanyzatok altai tamogatott 6szt6ndijasokat. 

II. A megyei onkormanyzat anyagi hozzajarulasa 

1. A megyei 6nkormanyzat sajat hatask6reben tetsz6leges, a teljes palyazati id6szakra egyseges 
6sszegu havi tamogatassal egeszitheti ki a telepulesi 6nkormanyzatok altai tamogatasban reszesitett 
6szt6ndljasok 6szt6ndfjat. A kiegeszit6 havi tamogatas oly m6don kerul megallapitasra, hogy annak 
6sszege az 1.000,- forint havi tamogatast elerje es 100,- forinttal maradek nelkul oszthat6 legyen. 

2. A kiegeszit6 tamogatas id6tartama a telepulesi 6nkormanyzat altai megitelt tamogatashoz 
kapcsol6dik, igy az 6szt6ndij id6tartama fels60ktatasi hallgat6k ("A" tipusu palyazat) eseteben 10 h6nap, 
azaz ket egymast k6vet6 tanulmanyi felev, fels60ktatasi intezmenybe jelentkez6k ("B" tipus(J palyazat) 
eseteben pedig 3 x 10 h6nap, azaz hat egymast k6vet6 tanulmanyi felev. 

A megyei 6nkormanyzat tudomasul veszi, hogy a fels60ktatasi hallgat6k szamara kijrt ("A" tipuslJ) 
palyazat pozitiv elbfralasa eseten a megitelt 6szt6ndfj ket egymast k6vet6 tanulmanyi felevre, a 
fels60ktatasi intezmenybe jelentkez6k szamara kiirt ("B" tipusu) palyazat pozitiv elbiralasa eseten a 
megitelt 6szt6ndij hat egymast k6vet6 tanulmanyi felevre t6rten6 foly6sitasat garantalni k6teles. 



A megyei onkormanyzat tudomasul veszi, hogy mind az "A", mind a "B" tlpusu palyazaton tamogatast 
nyert hallgat6k eseteben az osztondij foly6sitasa - a foly6sitas hataridejenek m6dosulasa nelkul 
szunetel azokra a tanulmanyi h6napokra, amelyekben az osztondijas hallgat6i jogviszonya szunetel. 

3. A megyei onkormanyzat tudomasul veszi, hogy a Bursa Hungariea osztondij (mind az 
onkormanyzati 6szt6ndijresz, mind az intezmenyi osztondijresz) megvonasra kerul, ha a tamogatott 
hallgat6 az oszt6ndij-foly6sltas felteteleinek nem felel meg. 

A megyei 6nkorl1lanyzat tudomasul veszi, hogy az "A" vagy "B" tlpusu 6sztondijat a telepulesi 
6nkormanyzat - a hatarozat meghozatalat k6vet6 tanulmanyi felevt61 hat6 hatallyal - visszavonhatja 
abban az esetben, ha az oszt6ndijas elk61t6zik illetekessegi teruleter61. 

A megyei 6nkormanyzat tudomasul veszi, hogy a "B" tiPUSIJ palyaz6k szocialis raszorultsagat a telepulesi 
6nkormanyzat evente egyszer felulvizsgalja, es a megitelt 6sztondijat visszavonja, ha az 6sztondijas 
szocialis raszorultsaga mar nem all fenn. A hatarozat esak a meghozatalat k6vet6 tanulmanyi felevt61 
hat6 hatallyal hozhat6 meg. Amennyiben az 6sztondijas a szoeialis raszorultsaganak vizsgalata soran az 
6nkormanyzat altai kert igazolasokat nem boesatja rendelkezesre, vagy az 6nkormanyzattal a vizsgalat 
soran az egyUttmOk6dest egyeb m6don kifejezetten megtagadja, az 6szt6ndijas szoeialis 
raszorultsaganak megszOntet a telepuh~si 6nkormanyzat velelmezni jogosult. 

A fenti esetekben a kiegeszlt6 tamogatas foly6sitasa is megszOnik. A megyei 6nkormanyzat ezen 
esetekben sajat hatask6rben dont, hogy nem Bursa tamogataskent, hanem mas jogeimen foly6sitja-e a 
mar korabban megitelt kiegeszit6 tamogatast vagy sem. 

4. A megitelt kiegeszit6 tamogatast a megyei 6nkormanyzat esak abban az esetben vonhatja 
vissza, ha az 6sztondljas elk61tozik a megye illetekessegi teruleter61. A megyei 6nkormanyzat ebben az 
esetben hatarozatban rendelkezhet a tamogatas visszavonasar61. A hatarozat esak a meghozatalat 
k6vet6 tanulmanyi felevt61 hat6 hatallyal hozhat6 meg. 

5. A kiegeszit6 tamogatas odaitelese a megyei 6nkormanyzat meglev6 szabalyzatai vagy a 
palyazati rendszer vonatkozasaban elfogadott szabalyzata elapjan tortenik. A kiegeszit6 tamogatas 
odaitelese soran a megyei onkormanyzat fajra, nemre, b6rszinre, felekezeti vagy vilagnezeti 
hovatartozasra, tanulmanyi eredmenyre tekintet nelkul kizar61ag a palyaz6 szoeialis raszorultsaganak 
objektiv vizsgalatara tekintettel jarhat el. 

6. A kiegeszit6 tamogatas megitelese, illetve annak mell6zese ellen fellebbezesnek helye nines. 

III. A megyei onkormanyzat reszvetele a palyazati rendszer lebonyolitasaban 

1. A telepulesi 6nkormanyzat az altala tamogatott palyaz6k Biralati anyagat 2008. december 2-ig 
elkUldi az iIIetekes megyei onkormanyzat reszere oly m6don, hogy az "A" es a "B" tipusu Biralati 
anyagokat kLilon-kul6n kezelve, az altala megallapitott rangsornak megfelel6en (annak hianyaban 
alfabetikus sorrendbe rendezve) rendszerezi. 
A tamogatott palyaz6k Biralati anyaga az alabbiakb61 all: 

peesetlenyomattal, es legalabb a jegyz6 alairasaval ellatott eredeti Biralati lap, amely
 
tartalmazza a palyaz6 reszere megitelt onkormanyzati tamogatas havi osszeget;
 
"A" tipu~.u tamogatott eseteben eredeti Jogviszony-igazolas;
 
eredeti Osszesit6 lap.
 

A megyei 6nkormanyzat esak azon telepulesi 6nkormanyzatok palyazati anyagat fogadhatja el, amely 
t~lepulesi 6nkormanyzatok esatlakoztak a Bursa Hungariea Fels60ktatasi Onkormanyzati 
Oszt6ndfjpalyazat 2009. evi fordul6jahoz. Az adott palyazati fordul6hoz esatlakozott telepulesek listajat a 
www.bursa.hulnternet honlap tartalmazza. 
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A megyei 6nkormanyzat azon telepQlesi 6nkormanyzatok eseteben, amelyek csatlakoztak az on-line 
adatbazis hasznalatahoz, kizar61ag az on-line adatbazisb61 kinyomtatott Biralati lapokb61 all6 palyazati 
anyagot fogadhatja el. Az adott palyazati fordul6ban az on-line adatbazis hasznalatara k6telezettseget 
vallal6 telepQlesi 6nkormanyzatok listajat awww.bursa.hulnternet honlap tartalmazza. 

2. A megyei 6nkormanyzat k6telezettseget vallal arra, hogy a telepQlesi 6nkormanyzatok altai 
megkQld6tt Biralati anyagokat formailag ellen6rzi. A formai ellenorzes saran a megyei 6nkormanyzat 
ellenorzi: 

a telepQlesi 6nkormanyzat altai kit61t6tt eredeti Biralati es Osszesit6 lapok megfelelnek-e a
 
2009. evi fordul6ban hasznalatos formanyomtatvanyok kriteriumainak;
 
az on-line adatbazis hasznalatara k6telezettseget vallal6 telepLilesi 6nkormanyzatok az on-line
 
adatbazisb61 kinyomtatott Biralati lapokat kQldtek-e meg;
 
szerepel-e a telepQlesi 6nkormanyzat altai megitelt tamogatasi 6sszeg aBfralati lapon;
 
a telepUlesi 6nkormanyzat jegyz6je valamennyi Biralati lapot alairasaval es pecsetlenyomattal
 
ellatta-e;
 
az .A" tipUSLJ tamogatott eseteben az 6nkormanyzat csatolta-e a Biralati laphoz apalyaz6 eredeti
 
Jogviszony-igazolasat.
 

A megyei 6nkormanyzat k6telezettseget vallal arra, hogy a formailag hibas palyazati anyagok eseteben a 
telepUlesi 6nkormanyzatokat hianyp6tlasra sz61ltja tel. A hianyp6tlasra felsz61ltott telepulesi 
6nkormanyzat a megyei 6nkormanyzat altaI megadott hataridoig k6teles a p6tlasokat a megyei 
6nkormanyzat reszere megkUldeni. 

A megyei 6nkormanyzat k6teles a telepulesi 6nkormanyzat altai megkGld6tt valamennyi Biralati anyagot 
elfogadni (es feldolgozni) meg abban az esetben is, ha a telepulesi 6nkormanyzat a palyazati kiirasnak 
nem megfelel6 kepzesben resztvevo palyaz6t reszesitett telepulesi szinten tamogatasban. 

3. A megyei 6nkormanyzat k6telezettseget vallal arra, hogy az illetekessegi teruleten muk6do, a 
palyazati rendszerben resztvevo, de az on-line adatbazis hasznalatahoz nem csatlakozott telepulesi 
6nkormanyzatok altai megkuld6tt Biralati lapokon talalhat6 6s~es adatot - az Indokolas reszt kiveve - az 
Oktatasi es Kulturalis Miniszterium Tamogataskezelo Igazgat6saga (a tovabbiakban: OKM 
Tamogataskezelo) on-line adatlapjan az OKM Tamogataskezelo altai megadott m6don r6gziti. 

4. A megyei 6nkormanyzat k6telezettseget vallal arra, hogy a kiegeszito megyei tamogatas 
tekinteteben hozott d6nteset az on-line adatbazisban r6gziti, majd a kiegeszlto megyei tamogatasban 
reszesitett palyaz6k Iistajat (az ,A" es $' tipuSLJ palyaz6kat kOl6n kezelve) az on-line adatbazisb61 
kinyomtatja. A kinyomtatott listat a megyei fojegyz6 es a megyei k6zgyUles eln6ke alairasaval es 
pecsetnyomattal hitelesiti. 

Ezt k6vetoen az eredeti Biralati anyagokat es annak k6telezo mellekleteit, illetve a telepGlesi 
6nkormanyzatok altai csatolt Osszesito lapokat telepulesenkent rendezve legkesobb 2009. januar 26·ig 
eljuttatja az OKM Tamogataskezelo reszere. 

A fenti hataridon tlJI a tamogatasban reszesiteni kivant palyaz6k k6ret a megyei 6nkormanyzat meg 
abban az esetben sem jogosult bOviteni. ha jogosulatlansag vagy lemondas folytan a megyei 
6nkormanyzatnak a Bursa Hungarica 6szt6ndfjra szant kereteben penzmaradvany jelentkezik. 

5. A miniszterium k6telezettseget vallal arra, hogy az adatr6gziteshez on-line adatlapot bocsat a 
megyei 6nkormanyzat rendelkezesere. Az on-line adatlap az OKM Tamogataskezelo altai Gzemeltetett 
https:llwww.bursa.hu/megye Internet honlapon erheto el. A megyei 6nkormanyzat biztositja az on-line 
adatlap hasznalatahoz szukseges hardvert es szoftvert. Felek megallapitjak, hogy a digitalis adatlap 
biztonsagos mukOdese Microsoft Internet Explorer alkalmazasat kivanja meg. 
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6. Az on-line adatlap hasznalatahoz felhasznal6i nevre (a kijel61t kapesolattart6 altai megadott e
mail cim) es jelsz6ra van szukseg, amelyet a regisztraci6s folyamat soran a megbizott kapesolattart6 
hataroz meg. 

7. A megitelt kiegeszit6 osztondijak osszeget a megyei onkormanyzat koteles tanulmanyi 
felevenkent el6re egy osszegben atutalni az OKM Tamogataskezel6 szamlaszamara: 

10032000·00285128·30000003 

Az onkormanyzati tamogatasok atutalasanak hatarideje atavaszi szemeszterre: 2009. januar 31. 
Az onkormanyzati tamogatasok atutalasanak hatarideje az oszi szemeszterre: 2009. augusztus 31. 

A megyei 6nkormanyzat tudomasul veszi, hogy amennyiben az utalasok soran a megadott hatarid6ket 
nem tartja be, szerz6desszegest k6vet el, es felel6sseggel tartozik minden, a hallgat6kat a kesedelmes 
utalas k6vetkezteben era karert, amely a fels60ktatasi intezmenyekhez t6rtena tovabbutalas periodieitasa 
folytan az 6nkormanyzat kesedelmet t6bbsz6r6sen is meghalad6 kesedelernbal ad6dhat. Az 
6nkormanyzat tudomasul veszi, hogy az utemtervben meghatarozott hataridaben valamennyi altaia 
tamogatasban reszesftett 6szt6ndijas reszere megitelt 6sszeget k6teles utalni, az utalas soran 
beszarnitasra nines m6d. Az 6nkormanyzat nem hatarid6ben, nem a megfelela bankszamlara t6rtena 
vagy pontatlan 6sszegu atutalasab61 ereda karokert az OKM Tamogataskezela felelasseget nem vallal. 

IV. Altalanos es egyeb rendelkezesek 

1. A megyei 6nkormanyzat sajat maga is jogosult az illetekessegi teruleten muk6da, a palyazati 
rendszerben reszt veva telepulesi 6nkormanyzatokkal reszletes megallapodast k6tni, mely megallapodas 
nemallhatellentetbenjelenmegallapodas.illet61eg a telepulesi 6nkormanyzatok altai elfogadott 
Altalanos Szerzadesi Feltetelek rendelkezeseivel. A megallapodas elsasorban a megyei tamogatas 
szisztemajat, illetaleg a telepulesi 6nkormanyzatok altai szoigaTtatand6 adatok es informaci6k k6ret es az 
adatszolgaltatas m6djat szabalyozhatja. 

2. A palyazati rendszer vonatkozasaban betartand6 hataridaket jelen Megallapodas 
elvalaszthatatlan reszet kepez6 Otemterv tartalmazza. 

3. A megyei 6nkormanyzat k6telezettseget vallal arra, hogy az altaia kezelt adatokat a hatalyos 
adatvedelmi jogszabalyoknak megfelelaen eelhoz k6t6tten kezeli es tarolja, azokat kizar61ag a jelen 
szerzadesben foglaltaknak megfelelaen tovabbftja. 

4. Jelen megallapodasban foglalt jogviszonyok ingyenesek, azaz a felek a megallapodas alapjan 
nyujtott szolgaltatasaikert sem dijazasra, sern k61tsegteritesre nem tarthatnak igenyt. 

5. Jelen megallapodas hatalya a 2009. evi palyazati fordul6 teljes lebonyolitasaig all fenn. A 
2009. evi palyazati fordul6 soran elbfralt palyazatok eseteben a megyei 6nkormanyzat mindenkor a jelen 
megallapodasban foglaltaknak megfelel6en k6teles eljarni. A megallapodast a felek barmikor 
felmondhatjak, azonban a felmondas nem erinti a felek k6telezettseget az eppen folyamatban leva 
palyazati fordul6 teljes lebonyolitasaban vallalt k6zremuk6des teljesitesere. Hasonl6keppen, a felmondas 
nem erinti a mar meg/telt kiegesz(ta tamogatas teljes foly6sitasara vallalt k6telezettseget sem. 

6. A miniszterium tajekoztatja a megyei 6nkormanyzatot, hogy az 6szt6ndi.ipalyazat jogszabalyi 
hattereul az 51/2007. (11/.26.) Korm. rende/et a fe/s6oktatasban reszt vevo hal/gat6k juttatasair6/ es az 
alta/uk fizetendo egyes teritesekr6/ szolgal. 
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7. A miniszterium tajekoztatja a megyei 6nkormanyzatot, hogy az 6szt6ndfjpalyazattal kapesolatos 
k6zponti adatbazis-kezeI6i, koordinaei6s, a telepulesi es megyei 6szt6ndfjjal kapesolatos penzkezelesi 
feladatokat az Oktatasi es Kulturalis Miniszterium Tamogataskezel6 Igazgat6saga latja el. 

Oktatasi as Kulturalis Minisztarium Tamogataskezelo Igazgat6saga
 
1244 Budapest, Pf. 920
 

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

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

Internet: http://www.bursa.hu
 

8. A megyei 6nkormanyzat altai a Bfralati lapok kit6ltese, tovabbkuldese, i1let6leg a palyazati 
rendszer lebonyolitasa soran barmikor elk6vetett mulasztasokert es adminisztraei6s tevedesekert az 
6nkormanyzat teljes felel6sseggel tartozik. Az 6nkormanyzat altai elk6vetett mulasztasok p6tlasara, az 
adminisztraei6s tevedesek kijavitasara a hatarid6k leteltet k6vet6en nines m6d. 

9. A jelen megallapodasban nem, vagy nem kell6en szabalyozott kerdesek tekinteteben a magyar 
polgari jog rendelkezesei iranyad6ak. 

Esetleges jogvitajuk esetere a felek r6gzftik, hogy azt els6sorban targyalasos uton, a palyazati 
rendszerben reszt vev6 6szt6ndijasok erdekeinek serelme nelkul kivanjak rendezni. 

Jelen szerz6des 6t egymassal sz6 szerint megegyez6 peldanyban keszult, melyb61 egy peldany a 
megyei 6nkormanyzatot, harom peldany a miniszteriumot, egy peldany pedig az OKM Tamogataskezel6t 
illeti. 

Budapest, 2008. 

miniszterium megyei 6nkormanyzat 
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