
1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 

Pénzügyi és Szociális Bizottság  

2021. szeptember 21. -én megtartott rendes nyílt ülésének 

 

Jegyzőkönyve 

 

 

 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

30/2021.(IX.21.) számú határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadásáról 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

31/2021.(IX.21.) számú határozata 

Napirend elfogadásáról 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

32/2021.(IX.21.) számú határozata 

 

2022. évi BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

33/2021.(IX.21.) számú határozata 

 

Önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtásáról 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

34/2021.(IX.21.) számú határozata 

 

Rapi Viktor részére nádas (040/48. hrsz) bérbeadásáról 
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J e g y z ő k ö n y v 

 

 

mely, készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottság 2021.szeptember 21 -án megtartott  nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye: Nagyrév Község Önkormányzat Házasságkötő terem 

 

Jelen vannak:      Dr.Cseh Attiláné bizottság elnöke 

Bizottsági tagok:  Fekete Sándor Károlyné 

                              Suhari-Nagy Margit 

 

Meghívottak: 

  Burka István polgármester 

  dr.Héczei Eszter  jegyző 

 

 

Dr. Cseh Attiláné: Tisztelettel köszöntötte a Pénzügyi és Szociális Bizottság mai ülésén 

megjelent képviselőket és a jelenlévőket.  

Megállapítja, hogy a Pénzügyi és Szociális Bizottság 3 tagjából 3 fő bizottsági tag jelen van, a 

Pénzügyi és Szociális Bizottság határozatképes és az ülést megnyitja.  

 

Dr. Cseh Attiláné: Jegyzőkönyv hitelesítőnek javaslom Fekete Sándor Károlyné bizottsági 

tagot. 

Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Fekete Sándor Károlyné bizottsági tag 

legyen a jegyzőkönyv hitelesítő, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

30/2021.(IX.21) számú határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadásáról 

 

Pénzügyi és Szociális Bizottság jegyzőkönyv hitelesítőnek Fekete Sándor Károlyné 

 bizottsági tagot jelöli ki. 

 

Határozatról értesülnek: 

1./ Bizottság tagjai – helyben, 

2./ Irattár 

 

Dr.Cseh Attiláné: A meghívón szereplő napirendi pontok  kerülnek megtárgyalásra, kérem 

szavazzunk.  

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás 

nélkül meghozta a következő határozatot 
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Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

31/2021.(IX.21.) számú határozata 

Napirend elfogadásáról 

 

 

NYÍLT  ÜLÉS NAPIRENDJE:  

 

 

1.) Előterjesztés Bursa Hungarica 2022 évi felsőoktatási pályázati önkormányzati 

ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásra 

 

        Előadó: Burka István  polgármester 

 

 

2.) Előterjesztés önkormányzatok rendkívüli támogatására 

 

                                 Előadó: Burka István  polgármester 

 

 

3.) Előterjesztés önkormányzati tulajdonú stég ( 040/48 hrsz.) bérbeadására  

 

                                 Előadó: Burka István polgármester 

 

4.) Egyéb 

 

Határozatról értesülnek: 

1./ Bizottság tagjai – helyben, 

2./ Irattár 

 

 

1. Napirend:   

 

Előterjesztés Bursa Hungarica 2022 évi felsőoktatási pályázati önkormányzati 

ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásra 

 

        Előadó: Burka István  polgármester 

 

 

Dr.Cseh Attiláné: az önkormányzat minden évben benyújtja a pályázatot, segítve ezzel a 

felsőoktatásban tanulókat. Javaslom a pályázat benyújtását. 

 

Amennyiben kérdés hozzászólás nincs, kérem szavazzunk. 

 

    

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot 
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Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

32/2021.(IX. 21) számú határozata 

 

 

Javaslat a 2022. évi BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz történő 

csatlakozásról 

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a csatlakozást 

Képviselő-testületnek, a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, illetőleg 

felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott  BURSA Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2022. évi pályázati fordulójához az Általános 

Szerződési feltételekben foglaltak betartásával.  

 

1./ Bizottság tagjai – helyben, 

2./ Burka István polgármester, 

3./ dr.Héczei Eszter jegyző, 

4./ Képviselő-testület helyben 

5./ Irattár 

 

 

2. Napirend:   

                           Előterjesztés önkormányzatok rendkívüli támogatására 

 

                                                    Előadó: Burka István  polgármester 

 

 

Burka István: az önkormányzatok támogatásának 2. fordulójára kívánjuk a kérelmet 

benyújtani, melyhez szükséges a képviselő-testület határozata. 

 

Dr.Cseh Attiláné: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Szociális 

Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek a rendkívüli önkormányzati támogatásra történő 

kérelem benyújtását, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

33/2021.(XI.21.) számú határozata 

Javaslat önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtásáról 

 
 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az önkormányzatok rendkívüli támogatására 

benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést és javasolja Képviselő-testületnek, hogy a 

Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 3. melléklet 

alapján támogatási igényt nyújtson be a 2021. évi rendkívüli önkormányzati támogatásra. 

 

Határozatról értesülnek: 
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1./ Bizottság tagjai – helyben, 

2./ Burka István polgármester, 

3./ dr.Héczei Eszter jegyző, 

4./ Képviselő-testület helyben 

5./ Irattár 

 

 

 

3. Napirend:   

 

 

Előterjesztés Rapi Viktor nádas bérlés iránti kérelmére 

 

                                                    Előadó: Burka István  polgármester 

 

 

Burka István: Rapi Viktor kérelmet nyújtott be Nagyrév Község Önkormányzatához, mint 

tulajdonoshoz, miszerint a 040/48 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú nádast határozott időre, 20 

éves időtartamra, 10 000,-Ft/év bérleti díj ellenében, víziállás (stég) telepítése céljából bérbe 

kívánja venni.  

 

Javaslom, 10 évre adja bérbe az önkormányzat a nádas területét. 

 

Fekete Sándor Károlyné: javaslom, hogy amennyiben a bérlő ( Rapi Viktor) 10 éven belül 

eladja a saját tulajdonában lévő ingatlant a bérleti jogviszony az adásvétellel együtt szűnjön 

meg. Az adásvételt 15 napon belül köteles jelezni az önkormányzat részére. Ebben az esetben 

a bérlő semmilyen anyagi igényt nem támaszhat az önkormányzattal szemben. 

 

Dr.Cseh Attiláné: Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy a Pénzügyi és Szociális 

Bizottság javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 040/48 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú 

nádast határozott időre, 10 éves időtartamra, 10 000,-Ft/év bérleti díj ellenében, víziállás (stég) 

telepítése céljából bérbeadja Rapi Viktornak, addig az időtartamig ameddig ő a tulajdonosa az 

1525 hrszú ingatlannak, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot 

 

 
Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének Pénzügyi és Szociális 

Bizottságának 

 

33/2021.(XI.21.) számú határozata 

Javaslat Rapi Viktor részére nádas bérbeadásáról 

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság megtárgyalta az előterjesztést és javasolja a Képviselő-

testületnek, hogy az Önkormányzat tulajdonában lévő 040/48 hrsz.-ú nádast Rapi Viktor 3292 

Adács, József Attila út 43. szám alatti lakosnak 10 éves időtartamra, 10 000,-Ft/év bérleti díj 

megfizetése ellenében bérbe adja.  
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Amennyiben Rapi Viktor a 10 éven belül elidegeníti a tulajdonában lévő, Nagyrév 1525 hrszú 

ingatlant, úgy a nádasra megkötött bérleti szerződés megszűnik. 

 

 

Határozatról értesülnek: 

 

1./ Bizottság tagjai – helyben, 

2./ Burka István polgármester, 

3./ dr.Héczei Eszter jegyző, 

4./ Képviselő-testület helyben 

5./ Irattár 

 
 

Dr.Cseh Attiláné: Van-e még valakinek az üléshez hozzászólása? 

 

Molnár Zsuzsanna lakos szót kér. 

 

Dr.Cseh Attiláné: kérem szavazzunk Molnár Zsuzsanna hozzászólásának engedélyezéséről 

 

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül , 

határozathozataltól eltekintve megadja a szót Molnár Zsuzsannának. 

 

Molnár Zsuzsanna: Kérem a Bizottság segítségét az alábbi problémámban. Kerekesszékes 

vagyok és már többször jeleztem az önkormányzatnak a Posta épülete melletti bejáró rossz 

állapotát. A posta épületét csak a bejárón keresztül lehet kerekesszékkel megközelíteni az 

viszont –különösen esős időszakban használhatatlan. 

Az a rész közterület és az önkormányzatnak kell véleményem szerint rendbe tartani. 

 

Burka István: valóban az önkormányzat tulajdona, miután ez a terület régi kapubejáró, ami a 

közútra csatlakozik, annak rendbetételéhez kell a közútkezelő engedélye. Felvesszük a 

közútkezelővel a kapcsolatot a végleges megoldás érdekében. 

 

 

Dr.: Cseh Attiláné: Van-e még valakinek hozzászólása az üléshez? Nincs. 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nincs, Dr.Cseh Attiláné bizottság elnöke megköszöni a 

részvételt és az ülését bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

Dr.Cseh Attiláné 

bizottság elnöke 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

 

     Fekete Sándor Károlyné      

                                             bizottsági tag 
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