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 Ügyiratszám: 09/52-32/2020. 

 

JEGYZŐKÖNYV 

 

Készült: Göd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2020. szeptember 28. napján 17.00 órakor 

kezdődő rendkívüli ülésének nyílt ülésén a Gödi Polgármesteri Hivatal üléstermében. 

 

Jelen vannak: jelenléti ív szerint 

 

Tárgy: a Képviselő-testület rendkívüli nyílt ülése 

 

(Jegyzőkönyvvezető: Rácz Renáta) 

 

Fülöp Zoltán: Tisztelt képviselő társak, jelenlévők, közvetítést figyelemmel kísérők. Az 

önkormányzatnak a mai rendkívüli ülését megnyitom. Megállapítom, hogy a testület tíz jelenlévő 

képviselővel határozatképes. Balogh Csaba polgármester úr és Vajda Viktória képviselő asszony 

betegség miatt távolmaradását jelezte, úgyhogy polgármester úr helyett én vezetem az ülést. Kérdezem, 

hogy napirend előtt van-e felszólalási szándék? Nincs, köszönöm szépen. Akkor térjünk rá rögtön első 

napirendi pontunkra. Ja, bocsánat. Fogadjuk el a napirendet az előzetesen kiküldöttek szerint három 

napirendi ponttal. Kérem, szavazzunk. Tíz igen, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a napirendet 

elfogadtuk. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazati aránnyal döntött az alábbi napirendi pontok elfogadása 

tárgyában. 

 

Napirendi pontok: 

 

1) Javaslat Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció keretében dunai szabadstrandok 

fejlesztésére irányuló pályázaton való indulásra 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

2) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi pályázati fordulójához 

való csatlakozás 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 

 

3) „Wigner Jenő” Önkormányzati Középiskolai ösztöndíjpályázat 2020/2021 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 

  

Napirendi pontok tárgyalása: 

 

Fülöp Zoltán: Első napirendi pontunk, javaslat a Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció keretében a 

dunai szabad strandok fejlesztésére irányuló pályázaton való indulásra. Előterjesztő Ujlaki Anikó, 

kérem. 

 

1) Javaslat Kisfaludy Strandfejlesztési Konstrukció keretében dunai szabadstrandok 

fejlesztésére irányuló pályázaton való indulásra 

Előterjesztő: Ujlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztályvezető 

 

Espár Zsolt: Espár Zsolt vagyok, Anikó helyettese, szabadságát tölti. Kettő szabad strandunkra 

szeretnénk beadni pályázatot. Lehetséges ez, hogy egy város két helyszínre is adjon be pályázatot, 30 

millió forint keretösszegig lehetséges benyújtani pályázatot. Tehát itt a szabadstrandokról van szó, 

Alsógödről és Felsőgödről. Most került kiosztásra a helyszínen, papíron a képviselőknek, a Pénzügyi 

bizottság délelőtt tárgyalta és az ott felmerült kérdések okán pontosítottuk az összegeket. Röviden 

bemutatnám a pályázatot, hogy itt minden esetben baba-mama szobát kell létesíteni és családbarát 

mosdókat. Ez egy alapja a pályázatnak és tájékoztató táblákat kell kihelyezni. Tehát ez a minimális 
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követelmény. Ez mind a két esetben nagyjából 20-20 millió forint lenne és egyéb pályázati elemekkel 

lehet bővíteni a pályázatunkat, ami nagyobb elbírálást kap, jobb elbírálást kap, plusz pontokat 

kaphatunk, illetve a terepet kellene rendezni, mind a két esetben forrást, Alsógödön forrást rendezni. 

Ezekre lenne elég még az a további 10-10 millió forint, illetve ezen felül továbbá egyedi vállalásként, 

pluszként, önerőként Alsógödön körülbelül 8-8,5 millió forintért, Felsőgödön pedig olyan 6-6,5 millió 

forintért lehetne például szelektív hulladékgyűjtőket kihelyezni. Öltözőket, ez is családi öltözőnek kell 

legyen, megvannak a paraméterei, wifi-csatlakozást, ugye ez a Nemzeti Turizmusfejlesztési 

Stratégiában benne van, ez egy kiemelt szempont. Sok plusz pontot lehet érte kapni. Valamint ilyen 

egyedi, ilyen napelemes mobiltöltőket, hintaágy, tehát amilyen attraktivitást növelő eszközöket lehetne 

még kihelyezni. Kétféle határozati javaslatot készítettünk elő, végül is a Pénzügyi bizottság is 

megismerte, volt egy kis beszélgetés róla, de ha jól emlékszem, akkor az önerős pályázatot fogadta el, 

javasolta a Képviselő-testületnek, de majd elnök úr úgyis beszámol. Első körben ennyi. Ha kérdés van, 

akkor a kolléganővel, aki írta a pályázatot, állunk szíves rendelkezésére. 

 

Fülöp Zoltán: Megadom a szót Pintér György képviselő úrnak. 

 

dr. Pintér György: Igen, a bizottság tárgyalta, részben voltak számszerű pontosítások, azok nyilván 

átvezetésre kerültek és ebbe az összefoglaló táblázatba már helyesen lettek a testület elé terjesztve. Ami 

ugye kérdés volt még, hogy a wifinek a kiépítése - egyébként érdekes, hogy ha mindenhol lehet wifizni, 

akkor az mennyire családbarát, de ez egy másik kérdés, most ezen ne akadjunk fent - de hogy a 

pályázaton való indulást, illetve az önrész biztosítását, azt egyaránt támogatta a testület. Később merült 

fel egyébként még egy kérdés, azt azért megkérdezném az előterjesztőtől, hogy pont a wifivel 

kapcsolatban, hogy maga a rendszernek a kiépítése azt értem, hogy megtörténik, és ott helyben tud 

szórni, de ténylegesen hogyan jut oda és mit is szór pontosan című kérdés, az nem tudom, hogy ki van-

e bontva vagy biztosítva van-e, de ezt jeleztem, hogy ezt meg fogom tudni kérdezni. Úgyhogy ezt még 

pluszba tette. A bizottság támogatta az indulást, támogatja az önrész biztosítását, ez pedig külön kérdés 

az előterjesztéshez. 

 

Espár Zsolt: Hogyha szabad, akkor kifejtenénk a választ. 

 

Fülöp Zoltán: Bocsánat. Lenkei képviselő úrnak megadom a szót. 

 

Lenkei György: Illemhelyet sehol nem láttok, se a Felsőgödin vagy az Alsógödin se. Ugyanis az 

alsógödi strandnál pont ez a probléma, hogy ugyan megvan az illemhely és elvileg kötelesek lennénk a 

komphoz igazítva nyitva tartani, de hát ez nehézségekbe ütközik, akkor legalább egy valamiféle 

automata vagy pénzes vagy valamiféle ilyen jellegű dolgot kellene beépíteni a koncepcióba. 

 

Fülöp Zoltán: Én annyi pontosító kérdést tennék föl, hogy ez a baba-mama és családbarát helyiség 

kialakítása, ez az alsógödi, illetve a felsőgödi strandon ez hány négyzetméteres helyiséget jelent? 

 

Espár Zsolt: 30 millió forintra, illetve a Pénzügyi bizottságon elhangzott összegek pontosításaként, itt 

látható minden, mind a két oldalon egy-egy vastagított sor, itt középtájt, középen alul, 30.000.055 ezer 

forinttal, illetve 30.000.972 ezer forinttal. Úgy gondoltuk, hogy ez az, ami az ’a’ verzió lenne, hogyha 

ezt szavazná meg a testület, hogy ez 30 millió forintba, tehát ez egy költségbecslés, egy indikatív árak 

alapján összerakott körülbelüli összeg, tehát ez a 30 millió forint, pár tízezer forinttal túllépve és ezen 

felül lenne, csak itt Pintér úrnak válaszolva. A wifit kidolgoztuk, rögtön elmondja a kolléganő. A WC 

ugye, mosdó kötelező eleme is alapból, szerepel a pályázatban, családbarát mosdóként. Helyszínről, 

egyebekről, akkor átadnám a szót a pályázatíró kolléganőnek. 

 

Jórász-Nagy Eszter: Akkor először is szeretnék válaszolni a wifi fenntartásának költségeire. 

Természetesen meg kell majd vizsgálnunk, hogy tulajdonképpen ez a költség attól függ, hogy mekkora 

területen szeretnénk szolgáltatni, illetve hány fő részére szeretnénk ezt a szolgáltatást létesíteni. 

Alapvetően mindenképpen szükség van egy előfizetési díjra, aminek megvannak a minimum 

kritériumai, hogy egy nyilvános wifi üzemelésére alkalmas legyen. Ezen kívül mi 20 méterenként 

kiépített adóegységgel számoltunk, tehát kettő darab adó és egy központi egységgel számoltunk. 
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Ezeknek 30 watt a fogyasztása. Ezen kívül felhívták a figyelmemet arra, hogy karbantartási költséggel 

is számolni kell. Különösen az adóegységek három évre vannak körülbelül kapacitálva, mert mind a 

meleg, mind a pára, mind az UV, tehát ezek a hőingadozások nagyon megviselik és három évente 

cserélni kell. Illetőleg van egy informatikai, egy informatikusi díja, ahol is a hibák kiküszöbölése, 

szoftveres karbantartás megjelenik. Ezeket, hogyha nagyságrendileg meg kellene becsülnöm, akkor egy 

olyan 50-60 ezer forint/hó költséget mondanék rá. Ami a baba-mama szobának a négyzetméterigényét 

illeti, erre konkrét számot sajnos nem tudok mondani, de azt el tudom mondani, hogy miknek kell 

beférni a helyiségbe. Tehát ennek a helyiségnek alkalmas méretűnek kell lennie ahhoz, hogy beférjen 

egy babakocsi, beférjenek a szaniterek, tehát WC, mosdókagyló, beférjen egy fotel a kényelmes 

szoptatás biztosításához, illetőleg pelenkázási lehetőséget kell biztosítani. 

 

Fülöp Zoltán: Engem akkor most már még jobban érdekelne, hogy hogyan készült ez a kalkuláció, ami 

alsógödi és felsőgödi szabadstrand esetében 10 forintra egyezik egyetlen egy tétel kivétel, az alapozási 

és zsaluzási munka kivételével, hogy hogy készült ez a kalkuláció, hogyha nem tudjuk, hogy mekkora 

az épület. 

 

Jórász-Nagy Eszter: Alapvetően az általunk megkeresett vállalkozóval, illetve a kolléganőkkel bejártuk 

a területet. Nagyon időszűkében voltunk, hiszen mi alapvetően úgy készültünk, hogy 18-án kell 

leadnunk az előterjesztésünket, úgyhogy megkértük a vállalkozót, hogy legyen szíves megbecsülni 

ennek a felújításnak, illetve építésnek a költségét. Az alsógödi szabadstrand esetében épületbővítéssel 

számoltunk, a felsőgödi strand esetében pedig egy könnyűszerkezetes, különálló épületnek a 

létesítésével. Ez alapvetően egy költségbecslés. 

 

Fülöp Zoltán: Más egyéb hozzászólás, észrevétel? Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 

 

Szilágyi László: A Pénzügyi bizottságon is felhoztam ugye, hogy az egyik, hogy a wifi tekintetében nem 

biztos, hogy 2021-ben aktuális, viszont a pályázatíró elmondta, csakhogy mindenki tudja, hogy a wifi 

tekintetében plusz pont jár, tehát ezért lenne fontos a wifi, hogy ugye nagyobb valószínűséggel tudnánk 

megnyerni a támogatást. De azt szoktam mondani, hogy ugye, minden pályázatnak a híve vagyok, főleg 

az ilyeneknek, amikor 100 %-os intenzitásról van szó és két olyan helyszínről, ahol nagyon sok gödi 

szokta nyáron a szabadidejét eltölteni. Mindenféleképpen javaslom, hogy majd elfogadásra kerüljön ez 

az előterjesztés, viszont ahogy jeleztem is és ezért is van ez a táblázat, hogy délelőtt még nem egyeztek 

meg a számok, tehát itt csak a többiek, meg az előterjesztés tekintetében, hogyha valakinek felmerült 

volna, hogy az eredeti előterjesztésben van egy párezer forintos eltérés, az alsógödi esetében és a 

második esetben pedig az előterjesztésben kimaradt a szelektív hulladékgyűjtő, ez okozta a másfél millió 

forintos eltérést. De itt, ugye ez a táblázat ezért van itt előttünk, hogy ez itt látszódjon. Továbbá, én egy 

kicsit sokallom, hogy havonta 50-60 ezer forintot el kellene arra költeni, és ez gondolom, helyszínenként 

ráadásul. Tehát az azt jelenti, hogy akkor ilyen éves szinten azért bőven egymillió forintot kellene 

karbantartásra fizetni, csak azért, hogy wifi legyen. Mindenféleképpen át kéne gondolni, hogy van-e 

értelme a wifit beruházni ötmillió forintért, hogy utána elköltünk éves szinten egymillió forintot a 

karbantartásra, és ráadásul három év múlva újra kell cserélnünk ezeket az eszközöket. Első körben ennyi 

lenne, köszönöm. 

 

Fülöp Zoltán: Megadom a szót Pintér Györgynek. 

 

dr. Pintér György: És hát igen, kérdés, hogy megnyerjük-e a 30 millió forintot, ami pályázható 

helyszínenként, lehet, hogy akkor annak fényében majd végig kell gondolni. Csak próbáltam volna 

összegezni a dolgot, tehát a két stranddal 30-30 millió forintot pályázunk meg és a két stranddal összesen 

15 millió forint többletpénzt tennénk be, tehát összesen, ha megvalósul minden és megnyerünk mindent, 

akkor ez azt jelenti, hogy 75 millió forintos beruházás valósul meg. 15 millió forintos önrésszel ez ugye 

20%, úgyhogy bízzunk benne, hogy minél jelentősebb összeget sikerül megnyerni. A beruházást pedig 

május 31-ig meg kell valósítani és el kell vele számolni. Tehát ez azt jelenti, hogy a jövő évi 

strandszezonban az elnyert összegből megvalósult pályázati elemek, építkezések, egyebek, azok már a 

lakosság rendelkezésére és szolgálatára kell álljanak. 
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Fülöp Zoltán: Lőrincz Lászlónak megadom a szót. 

 

Lőrincz László: Itt a számokat nézve, meg hogy ugye az idő rövidsége miatt egy kicsit hiányérzetem 

van, tehát, hogy ugye itt a négyzetméterek, meg a pontos paraméterek hiányoznak, de természetesen egy 

pályázaton való indulás mindenképp szükségeltetik, hogy megszavazza a testület, illetve én is 

támogatom. Aztán utána gondolom a kivitelezésnél, meg a terveknél pontosítjuk a dolgokat és ott ugye 

konkrétan még akár az összegek csökkenhetnek is lefele, hogyha sikerül jó kivitelezőt találni. 

 

Fülöp Zoltán: Hlavács Juditnak megadom a szót. 

 

Hlavács Judit: Egyrészt azt szeretném mondani, hogy ezek a fejlesztések legalábbis egy részük 

szerintem alapvetően szükségesek lennének amúgy is. Gondolok itt a mozgássérült WC-re vagy akár 

egy baba-mama szobára. Szerintem ezek nagyon jól jönnek, ha nem nekünk kell kifizetni, hanem egy 

pályázaton nyerjük, akkor egyértelmű. Én azt gondolom, ugye itt a kérdés, hogy mi legyen ez a plusz. 

Én azt gondolom, hogy ha van rá esély, hogy ettől inkább nyerünk, akkor én szívesen bevállalnám a 

wifit is. És igaz ugyan, hogy 2021-ben ez már nem annyira fontosnak tűnik, de a fiataloknak igen. 

Nagyon sok olyan tinédzsert ismerek, akinek soha nem elég az a gigabájt, amit a szüleik hajlandóak 

kifizetni és egy strandon sok fiatal fordul meg, tehát én azt gondolom, hogy ennek is van, miközben azt 

a bólogatást is értem, hogyha strandol, akkor ne a telefonját bújja, de ez működik nyilván télen, nyáron, 

ősszel, tavasszal, amikor nem strandol, csak bandázik. Én azt mondom, hogy akkor már inkább a 

telefonját nyomogassa, mint hogy a kukát gyújtsa föl. Csak azt szerettem volna mondani, hogy mind az 

indulást, mind a kiegészítő elemeket támogatom. 

 

Fülöp Zoltán: Én még annyit tennék hozzá, ha már fölmerült itt ez a wifi-kérdés, hogy hány év a 

fenntartási kötelezettség ebben a pályázatban? Ez egy lényeges információ még. 

 

Espár Zsolt: 3-5 év szokott lenni, ebben az esetben 3 év. 

 

Fülöp Zoltán: Szilágyi Lászlónak megadom a szót. 

 

Szilágyi László: Az egyik még, ami felmerült a szelektív hulladékgyűjtők tekintetében, arra kell figyelni, 

hogy ez egy ártér, tehát majd a kivitelezésnél mindenféleképpen javaslom, hogy vegyük figyelembe azt, 

hogy ártér. Tehát valami olyan kukamegoldás szükséges, hogyha jön az árvíz, illetve, hogy nem azzal 

kell kezdeni, majd az ár levonulása után, hogy újra kell a kukát helyreállítani. Elhangzott még az is, 

hogy az árajánlat ugye az nincsen itt, mert ugye maga a pályázati kiírás úgy szól, hogy költségbecslést 

kell benyújtani, tehát ezért későbbiekben lehet majd egy közbeszerzés során árajánlatot készíteni, ha 

megnyerjük a pályázatot. Ez is elhangzott délelőtt folyamán, hogy majd az lenne az én kérésem, hogy 

azt kéne megvizsgálni, én annak vagyok a híve, hogyha azon múlik, akkor inkább még költsünk rá 

többet, hogyha megfelelő forrás van. Itt elhangzott az értékmegőrző például, hogy az most nincsen 

benne. Én hiányolom azt, de tudom jól, hogy maga a pályázati kiírás is csak augusztus végén jelent meg, 

de én hiányolom azt, hogy a lakosságot mindenféleképpen bele kellene vonni, hiszen egy olyan 

közösségi tér jönne létre, amit fiataloktól kezdődően bárki tud használni évszaktól függetlenül. Viszont 

itt a wifire még annyit reflektálnék, hogy a wifi tekintetében az se jó, ha nyáron meg mindenki wifi van, 

akkor viszont az túlterhelt lesz. Én meg sok olyan fiatalt ismerek, akinek ez nem okoz problémát. De 

ahogy te is mondtad egyébként, ne a wifin legyenek, hanem elmennek fürdeni, hanem inkább akkor 

használják ki ezt a szép időt. 

 

Fülöp Zoltán: További hozzászólót nem látok. Én még annyit fűznék hozzá, hogy magam is támogatom 

a pályázaton való indulást azokkal a fenntartásokkal, amik itt elhangzottak és nagyon remélem, hogy a 

pályázat megvalósításához kapcsolódó árajánlatkérésben, meg szerződéskötésben már reálisabb 

számokat fogunk látni. További hozzászólót nem látok. Módosítási javaslat nem volt, úgyhogy kérem 

szavazzunk az előterjesztésről most. Bocsánat! 
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Fülöp Zoltán: Igen, elnézést. Akkor valóban arról kell szavaznunk, hogy az ’a’ vagy a ’b’ verziót 

támogatjuk? Tehát első szavazásunk az arról szól, hogy az ’a’ verziót, aki támogatja, az szavazzon kérem 

igennel. 

 

dr. Nagy Atilla: Miért nem a teljeset szavazzuk? 

 

Fülöp Zoltán: Jegyző úr, mi a helyes metódus? 

 

dr. Szinay József: Szerintem mind a kettőt támogatni kell. Úgy látom, hogy a pályázaton a maximálisat, 

ugye kollégák? Az ’a’, ’b’ pont? Nem alternatíva, az egyik az első, a másik a második, nem? 

 

dr. Pintér György: Az egyik, amikor önrész nélkül indulunk, a másik pedig önrésszel. Igen, és ezt 

foglaltam össze, ha szabad, hogy kétszer 30 millióra pályázunk és összesen a kettőbe, az 15 millió 

további önrészt teszünk. Ez volt a javaslat, senki nem mondta, hogy bármit vegyünk ki a történetből, ez 

azt jelenti, hogy a ’b’ változat, amelyiket támogatni javasoljuk és akkor azt javaslom, hogy erről 

szavazzunk első körben. 

 

Hlavács Judit: Igen, mert aztán megszavazzuk egyhangúan az ’a’-t is, meg a ’b’-t is. Akkor káosz van. 

 

dr. Szinay József: Így van, akkor teljes káosz van. 

 

Fülöp Zoltán: Akkor a következők szerint teszem fel szavazásra. Az a kérdés, hogy a ’b’ változattal az 

önrész, tehát önerőbiztosítással együtt megszavazzuk-e a határozati javaslatot? Kérem, szavazzunk! Tíz 

igen, egyhangú, akkor elfogadtuk. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta. 

 

307/2020. (IX. 28.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy részt vesz a Magyar Turisztikai Ügynökség által hirdetett „Kisfaludy 

Strandfejlesztési Konstrukció – IV. ütem” című pályázaton és 2 pályázatot nyújt be: az alsógödi 

és a felsőgödi szabadstrand fejlesztésére.  

 

b) A pályázathoz a maximálisan pályázható összegen felül önerőt biztosítunk.  

 

Alsógödi szabadstrand esetében az összes javasolt elem beépítésével 8.684 e Ft önrész vállalásával 

a 2021. évi költségvetés terhére.  

Felsőgödi szabadstrand esetében az összes javasolt elem beépítésével 6.381 e Ft önrész vállalásával 

a 2021. évi költségvetés terhére.  

 

Felhatalmazza a polgármestert a pályázatok benyújtására és a szükséges nyilatkozatok 

megtételére. Nyertes pályázat esetén a támogatói szerződés aláírására.  

 

Forrás: Göd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének pályázati önrészek sora, melyet be 

kell tervezni a költségvetésbe maximum 16 millió forint keretösszeggel. 

 

Felelős: polgármester 

Hivatali felelős: jegyző 

Határidő: azonnal 

 

Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázathoz való 

csatlakozás, előterjesztő Pintér György. 
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2) Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat 2021. évi pályázati fordulójához 

való csatlakozás 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 

 

dr. Pintér György: Ez is és a következő napirendi pont is egy-egy bejáratott ösztöndíjpályázatnak, a 

szokásos már-már rutinszerű támogatását jelenti. A Bursa a nevében is benne van, felsőoktatási 

ösztöndíjpályázat. Ebben az esetben a szavazás lényege, hogy Göd Város Önkormányzata csatlakozik 

az államilag működtetett Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíjrendszerhez. Egyébként általában 

ilyenkor arra is szoktunk javaslatot tenni ebben az esetben, hogy a következő évben mekkora összeg 

kerüljön be a költségvetésbe, de gyakorlatilag ez nem történik meg és a költségvetéssel fogadjuk csak 

el, ugyanúgy nem történik semmiféle probléma. Beszélgettünk itt a pénzügyes kollégákkal, az 5 millió 

forint egyébként elegendőnek látszik és az idei kifizetésekre is várhatóan megvan a forrás. 

Többletforrást ily módon az idei évre ez a pályázatindulás nem igényel. 

 

Fülöp Zoltán: Hozzászólást nem jelzett senki. Kérem a Képviselő-testületet, hogy fogadja el a javaslatot 

most. Köszönöm szépen. Tíz igen egyhangúlag elfogadtuk. 

 

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta. 

 

308/2020. (IX. 28.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy  

 

a. Göd Város Önkormányzata csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához, 

b. a Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázathoz a 2021. évi költségvetésben 5,0 millió forint 

kerül betervezésre. 

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: értelemszerű 

 

Fülöp Zoltán: Következő napirendi pontunk a Wigner ösztöndíj, középiskolai ösztöndíj pályázathoz 

való előterjesztés. Előterjesztő Pintér György ismét. 

 

3) „Wigner Jenő” Önkormányzati Középiskolai ösztöndíjpályázat 2020/2021 

Előterjesztő: dr. Pintér György PEKJB elnök 

 

dr. Pintér György: Ameddig az előző, az a felsőoktatási ösztöndíjpályázat volt, egyébként végzős 

középiskolások is csatlakozhatnak a Bursa ösztöndíjpályázathoz, tehát érdemes felhívni a figyelmet, 

ugyanakkor a város évek óta sikerrel működteti a Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai 

Ösztöndíjpályázatot. A feltételek pár évvel ezelőtt gyakorlatilag rögzültek és minimális finomítások 

történtek. Vannak benne, egyet mondok, ami körülbelül három éve van, hogy korábban mindenkitől 

bekértük a jövedelemigazolásokat és a pályázóknak csak egy kis része kapott. Ez most nem kötelező, 

ha valaki nem adja be, akkor a jövedelmi viszonyára például nem kap pontot, ellenben fölöslegesen nem 

kell papírokat, jövedelemigazolásokat bekérni. Ami jelentős változás és ezúton is jelzem az 

érintetteknek, szülőknek, ismerősöknek, hogy a járványhelyzetre való tekintettel elektronikus módon 

kell benyújtani az ösztöndíjpályázatokat. És ha jól emlékszem, egy wigner@god.hu az e-mail-cím, 

illetve bursa@god.hu e-mail cím az a rendelkezésükre fog állni és fognak visszaigazolást is kapni, ily 

módon a személyes kontaktusok nyilván gyakorlatilag lenullázódnak. Csősz Anita pedig folyamatosan 

segíti a pályázni vágyókat. Itt maga a határozati javaslat az úgy szól, hogy meghirdetjük a mellékelt 

pályázati kiírás szerint a pályázatot. Ugyanakkor az látszik, hogy az idei keretet, azt, amit a 

költségvetésben meghatároztunk, itt körülbelül 2 millió forinttal szükséges megemelni, hiszen 
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decemberben lesz az első félévnek a kifizetése és egyúttal itt is jelezzük azt, hogy a jövő évben pedig az 

igények növekedése miatt 10 millió forint kerüljön betervezésre, meg van határozva a határozati 

javaslatban a forrás is. Úgyhogy ez egy olyan népszerű ösztöndíj, emlékszünk arra, amikor 

meghirdettük, akkor körülbelül hasonló feltételek mellett fele ekkora összeget pályáztak, tehát 

gyakorlatilag megduplázódott a jelentkezők száma, illetve ennyivel jobban tanulnak, hiszen ez egy 

tanulmányi ösztöndíj és ily módon magasabb összegű ösztöndíjhoz tudnak jutni. Úgyhogy jó szívvel 

javaslom a testületnek elfogadásra. 

 

Fülöp Zoltán: Hozzászólót nem látok. Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a határozati 

javaslatról most! Tíz igen, egyhangú.  

 

A Képviselő-testület 10 „igen” szavazati aránnyal az alábbi döntést hozta. 

 

309/2020. (IX. 28.) Ök. határozat 

 

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 

 

úgy dönt, hogy  

 

a. a 2020/2021-es tanévre a Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat 

meghirdetését a mellékelt pályázati kiírás szerint 

b. a 2020. évi Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázat keretösszegét 

megnövelni 2,0 millió forinttal 

c. hogy a Wigner Jenő Önkormányzati Középiskolai Ösztöndíjpályázathoz a 2021. évi 

költségvetésben 10,0 millió forint kerüljön betervezésre 

 

Forrás: A b. pontban meghatározott keretösszeg megemelésének forrása a Feladattal nem terhelt 

működési tartalék  

 

Felelős: polgármester, jegyző 

Határidő: értelemszerű 

 

Fülöp Zoltán alpolgármester megköszöni a részvételt és a rendkívüli képviselő-testületi ülést lezárja. 

 

K.m.f. 

 

 

 

 Fülöp Zoltán dr. Szinay József 

 alpolgármester címzetes főjegyző 

 


