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Előterjesztés  
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bírálati 

szempontrendszerének felülvizsgálatáról 
(átruházott hatáskörben) 

 
 
Tisztelt Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság! 
 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete az elmúlt évek gyakorlata alapján 
rendszerint csatlakozik az illetékes Minisztérium által kiírt Bursa Hungarica Önkormányzati 
Felsőoktatási Ösztöndíjrendszerhez, melynek célja a hátrányos helyzetű családok 
gyermekeinek segítése felsőoktatási tanulmányok folytatásához. A támogatott pályázók 
személyéről és a támogatások összegéről az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi 
Bizottság átruházott hatáskörben dönt Biatorbágy Város Önkormányzata Szervezeti és 
Működési Szabályzatáról szóló 3/2011. (02.25.) Ör. számú rendelet 9. § (2) bekezdése, 
valamint az 1. sz. melléklet 1/A. pontjában kapott felhatalmazás alapján.  
A települési önkormányzat a pályázatok elbírálása során korra, fajra, nemre, bőrszínre, 
felekezeti vagy világnézeti hovatartozásra, tanulmányi eredményre tekintet nélkül, 
kizárólag a pályázó szociális rászorultságának objektív vizsgálatára tekintettel járhat 
el. Az elmúlt évek gyakorlata alapján a Bizottság munkáját mindig egy saját maga által, 
legutóbbi esetekben 2017. évben még az Egészségügyi és Szociális Bizottság, majd 2020 
áprilisában az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság által elfogadott 
szempontrendszer (1. sz. melléklet) segíti.  
Az Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottság 2021 novemberében, a 2022. évi Bursa 
Hungarica Önkormányzati Ösztöndíjpályázatok elbírálását követően döntött ezen elbírálási 
szempontrendszer ismételt felülvizsgálatának szükségességéről. 
A szempontrendszer több tekintetben is áttekintést igényel, melyhez segítséget nyújthat az 
elmúlt évek pályázati és támogatási adatai alapján összeállított táblázat: 
 

Pályázat 
benyúj-
tásának/ 
elbírálá-

sának éve 

Támogatott 
pályázók 

száma (fő) 
(„A” + „B”) 

Támogatott pályázó családjában  Pályázók 
részére 
megítélt 

átlag 
támogatás 

(Ft/fő/10 hó) 

A támoga-
tási összeg 
kevesebb az 
előző évihez 
képest1 (fő) 

Magas 
jövedelem 
miatt eluta-

sított 
pályázók  

(fő) 

Jövedelem 
intervallu-

ma  
(Ft/fő) 

1 főre eső 
átlag 

jövedelem 
(Ft/hó) 

Tartó-
san 

beteg 
(fő) 

Munka-
nélküli 

(fő) 

Rend-
szeres 
szociá-

lis 
ellátás  

(fő) 

Szülő 
gyerme-

keit 
egyedül 
neveli 

(fő) 

2021 8+0 = 8 76.705,- −  
150.430-,  116.165,- 0 0 0 3 86.250,- 4 (50 %) 0 

2020 15+2 = 17 29.587,- − 
130.832,- 91.013,- 4 4 1 5 101.764,- 0 0 

2019 14+0 = 14 62.177,- − 
160.211,- 89.214,- 3 2 1 3 82.857,- 3 (21 %) 0 

2018 23+3 = 26 25.081,-  − 
105.901,- 74.048,- 2 1 0 5 87.307,- 11 (42 %) 9 

A táblázat adatainak 2019. évi sorához megjegyzendő, hogy az Oktatási, Kulturális és 
Egészségügyi Bizottság döntése során eltekintett a szociális rászorultság alapjául 
                                                   
1 Kizárólag azon pályázókat vizsgálva, akik előző évben is pályázatot nyújtottak be és támogatásban részesültek 



 

szolgáló, az Egészségügyi és Szociális Bizottság által 2017 februárjában meghatározott 
jövedelemhatártól és élt a szempontrendszer 3./ pontjában foglaltakkal.   
 
1./ Jövedelemhatár és támogatási összeg 
A szociális rászorultság megállapítása több tényező figyelembevételével történik, azonban 
erre vonatkozóan mind a törvényi, mind a rendeleti szabályozás első lépésben a 
kérelmező/pályázó, illetve a vele együtt élők egy főre jutó havi jövedelmének vizsgálatát 
és figyelembevételét írja elő. Az országosan egységes törvényi előírások, illetve a 
Biatorbágy közigazgatási területén élő felnőtt és gyermekkorúak szociális ellátására 
vonatkozó helyi rendeletek támogatási típusonként és további kritériumok alapján (pl. 
egyedül élő) 38.475,- és 171.000,- Ft/fő közötti havi maximum jövedelemben határozzák 
meg a támogatásokra való jogosultság egyik feltételét (2. sz. melléklet).  
A fenti táblázatból kitűnik, hogy a pályázók családjában – rászorultság ellenére – nem 
jelentős mértékben, de minden évben nő az egy főre eső átlag jövedelem. A 2017. év 
óta először 2020. évben aktualizált bírálati szempontrendszer hatása jól látható abban az 
évben: nem volt olyan pályázó, aki az előző évben elnyert támogatási összeghez képest 
kevesebb támogatást kapott. Ugyanakkor a támogatási összegek (szintén átlagban) is 
csökkenő tendenciát mutatnak azokban az években, amikor nem került felülvizsgálatra, 
aktualizálásra a bírálati szempontrendszer. A csökkenés nagy valószínűséggel azért 
történhetett, mert az előző évben pályázó még az adott évben is rászorultnak minősült, a 
megemelkedett jövedelem miatt azonban más támogatási kategóriába került. 
Fentiek alapján célszerű a szociális rászorultságot meghatározó, egy főre eső havi nettó 
jövedelem maximális összegének, illetve a jövedelem mértékéhez kapcsolódó 
támogatási alapösszegek a megemelése. 
 
 
2./ Családi körülmények 
A pályázó szociális helyzetének megítéléséhez hozzátartozik a pályázó és családja 
életkörülményeinek, egészségi állapotának és az ehhez szorosan kapcsolódó plusz 
családi terhek, kiadások vizsgálata. A korábbi szempontrendszer alapján is növelte a 
támogatás összegét, ha a pályázó/családtag rendszeres szociális ellátásban részesül, 
munkanélküli, tartósan beteg, rokkant vagy fogyatékkal élő személy (2017. évtől kerül 
figyelembevételre, ha a pályázót vagy testvéreit a szülő egyedül neveli). A szociális 
rászorultságot megalapozó további kritériumok meghatározása, más támogatások esetén 
alkalmazható szempontok átemelése nehézkes. (Például a törvényi szabályozás alatt álló 
rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosultak tekintetében a hátrányos helyzet 
megállapításának egyik feltétele az elégtelen lakókörnyezet/lakáskörülmény, vagy hogy a 
szülő a kérelem benyújtásakor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezzen. 
Ezek a Bursa Hungarica pályázói esetében nem relevánsak.) Azonban célszerű lenne a 
jövedelem alapján meghatározott támogatási alapösszeget növelésekor ezen 
kritériumokat továbbra is figyelembe venni.  
 
 
 
3./ Benyújtott pályázatok száma 



 

Évről évre nagymértékű visszaesés tapasztalható a benyújtott pályázatok számát illetően, 
amelynek lehet több, a Bizottság támogatási szempontrendszerétől független oka is, 
ezekre az önkormányzat nem tud hatással lenni. Azonban – miután az országosan 
egységes pályázati felhívásban és űrlapon nincs összegszerű meghatározás a hátrányos 
szociális helyzetre vonatkozóan (nem is lehet, ennek definiálása településenként eltérő 
módon az egyes települési önkormányzatok jogköre) –, a leendő pályázók előzetes 
tájékozódásának elősegítésére 2020. évtől a pályázati felhívás megjelentetésével egy 
időben és helyen (honlapon, Körképben stb.) a Bizottság mindenkor hatályos bírálati 
szempontrendszere közzétételre kerül. Ez lehetséges ok lehet, amennyiben a 
rendszeresen nem emelt jövedelemhatár ismeretében a pályázók úgy ítélik meg, nem 
hátrányos helyzetűek, ezért be se nyújtják pályázatukat. A bírálati szempontrendszer 
minden évben történő áttekintésével, a jövedelemhatár emelésével és az elmúlt évek 
gyakorlata alapján való közzétételével lehetséges a benyújtott pályázatok számának 
növekedése. 
 
Fentiek alapján kérem a Tisztelt Bizottságot, hogy a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Ösztöndíjpályázat határozati javaslat szerinti, új bírálati szempontrendszerét fogadja el. 
 
Biatorbágy, 2022. január 14. 

Tisztelettel: 
 

                Tarjáni István s.k. 
                 polgármester 

 
  



 

Határozati javaslat 
Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének  

Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága 
... /2022.  (… ) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bírálati 
szempontrendszeréről 

(átruházott hatáskörben) 
 
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.2 

 
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 

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



 

Polgármestere vagy Jegyzője állapította meg a támogatást, az erre vonatkozó 
határozat bemutatása esetén). 

 
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. 

 
 

határidő: azonnal 
végrehajtásért felelős: Igazgatási Osztály 
 
 

Varga László 
elnök 

  



 

1. sz. melléklet 
 
 

Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 
Oktatási, Kulturális és Egészségügyi Bizottsága 

61/2020. (VI. 25.) határozata 

a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat bírálati 
szempontrendszeréről 

(átruházott hatáskörben) 

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 5-szörösénél.3 

Az alaptámogatási összegek így az alábbiak szerint alakulnak: 

 Egy főre eső havi nettó jövedelem 
mértéke Támogatási alapösszegek 

70.000,- Ft alatt 11.000,- Ft/hó 
 

70.001 ,- Ft - 90.000,- Ft között 10.000,_ Ft/hó 

90.001 ,- Ft - 110.000,- Ft között 9.000,- Ft/hó 

110.001 Ft - 130.000,- Ft között 8.000,- Ft/hó 

                                                   
3 Ez az összeg 2020. évben (28.500,- x 5) 142.500,- 



 

130.001 Ft felett 7.000,- Ft/hó 

 

2./ Az alaptámogatási összegen felül a pályázó plusz 1.000,- Ft/hó támogatási összeget 
kap, valahányszor teljesülnek az alábbi feltételek: 

a a pályázó családjában munkanélküli személy él (munkaügyi központ 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). 

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 a jelen bírálati szempontrendszert az aktuális pályázati felhívás helyben 
szokásos módon történő megjelentetésével egy időben közzéteszi. 

 
 
 

Varga László  
elnök 

  



 

 
                                     Jövedelemhatárok                                      2. sz. 
melléklet 
 
 

 

Támogatás típusa 

Egy főre jutó, havi nettó jövedelem felső határa 
(Ft) 

Családos kérelmező 
Egyedül élő/gyermekét 

egyedül nevelő 
kérelmező 

Települési/lakhatási támogatás 85.500,- 99.750,- 

Települési/gyógyszertámogatás 99.750,- 114.000,- 

Települési/ápolási támogatás 76.950,- 91.200,- 

Rendkívüli települési/eseti támogatás 74.100,- 82.650,- 

Rendkívüli települési/temetési támogatás 85.500,- 114.000,- 



 

 

Kamatmentes szociális kölcsön 57.000,- 85.500,- 

Gyermekszületési támogatás 114.000,- 171.000,- 

Intézményi étkezési térítési díjkedvezmény / 
gyermek (2021.05.05-től) 

50 %-os: 99.750,- 
100 %-os: 71.250,- 

50 %-os: 114.000,- 
100 %-os: 85.500,- 

Tüzelő támogatás 85.500,- 99.750,- 

Ikergyermekek gondozási támogatása 
(2021.05.05-től) 114.000,- 171.000,- 

Iskolakezdési támogatás / 1. osztályos 
(2021.05.05-től) 114.000,- 171.000,- 

   
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 
(országosan egységes!) 38.475,- 41.325,- 
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