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a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bírálati 
szempontrendszeréről 

 
Biatorbágy Város Képviselő-testületének Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága a 
Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. 
(02.25.) Ör. számú rendeletének, valamint az 1. sz. mellékletben kapott felhatalmazás 
alapján a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzat Ösztöndíjrendszerre beérkezett 
pályázatok elbírálása során, a pályázó szociális helyzetének megítélésekor az alábbiakban 
elfogadott külön szabályzatot alkotta meg: 
 
1./ A támogatás alapösszegének meghatározásánál a család egy főre eső nettó havi 

jövedelmét kell alapul venni, amely nem lehet több a tárgyi évben meghatározott 
mindenkori öregségi nyugdíjnak megfelelő összeg 6-szorosánál.1 

 
Az alaptámogatási összegek így az alábbiak szerint alakulnak:  

 

Egy főre eső havi nettó jövedelem 
mértéke 

Támogatási alapösszegek 

70.000,- Ft alatt 13.000,- Ft/hó 

70.001,- Ft – 90.000,- Ft között 12.000,- Ft/hó 

90.001,- Ft – 110.000,- Ft között 11.000,- Ft/hó 

110.001,- Ft – 130.000,- Ft között 10.000,- Ft/hó 

130.001,- Ft – 150.000,- Ft között   9.000,- Ft/hó 

150.001,- Ft felett   8.000,- Ft/hó 

 

2./ Az alaptámogatási összegen felül a pályázó plusz 2.000,- Ft/hó támogatási összeget kap, 
valahányszor teljesülnek az alábbi feltételek: 

a) a pályázó családjában munkanélküli személy él (járási hivatal foglalkoztatási 
osztálya által kiállított, erre vonatkozó igazolás bemutatása esetén), 

b) a pályázó tartósan beteg, rokkant vagy fogyatékossággal élő személy, illetve a 
pályázó családjában ilyen személy él (megfelelő szakorvosi igazolás bemutatása 
esetén), 

c) a pályázó szülője gyermekét/gyermekeit egyedül neveli (benyújtott nyilatkozat, 
illetve a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Osztályának a népesség-nyilvántartás 
lakcímadataiból való igazolásával alátámasztva), 

d) a pályázó családjában rendszeres szociális támogatás került megállapításra 
törvény, vagy helyi rendelet alapján, például rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezmény, a települési támogatások körében: lakhatási támogatás, 
gyógyszertámogatás, ápolási támogatás (a Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
Osztályának igazolásával alátámasztva, amennyiben nem Biatorbágy Város 
Polgármestere vagy Jegyzője állapította meg a támogatást, az erre vonatkozó 
határozat bemutatása esetén). 

 
1 Ez az összeg 2022. évben (28.500,- x 6) 171.000,- 



 
3./ A Bizottság rendkívül indokolt esetben – ha a pályázó szociális rászorultságát 

megfelelően igazolja – az alap-, valamint a plusz támogatási összegek meghatározásáról 
eltérhet. 

 
4./ A Bizottság e bírálati szempontrendszert minden évben felülvizsgálja és az aktuális 

pályázati felhívás helyben szokásos módon történő megjelentetésével egy időben 
közzéteszi. 
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