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Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testület 

 

2021. szeptember 21- én megtartott rendes nyílt ülésének 

 

Jegyzőkönyve 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2021.(IX. 21.) számú határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2021.(IX.21.) számú határozata 

Napirendi pontok elfogadásáról 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

118/2021.(IX.21.) számú határozata 

 

 az Óvoda 2021/2022 nevelési év munkatervéről. 

 

                    

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

119/2021.(IX.21.) számú határozata 

 

A Bursa Hungarica 2022 évi felsőoktatási pályázati önkormányzati ösztöndíjrendszerhez 

történő csatlakozásról 

        

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

120/2021.(IX.21.) számú határozata 

 

 Önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtásáról 

 

                                

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2021.(IX.21.) számú határozata 

 

Önkormányzati tulajdonú nádas ( 040/48 hrsz.) bérbeadására  
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J e g y z ő k ö n y v 

 

mely, készült Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2021.szeptember 21 -én  

megtartott rendes nyílt üléséről. 

 

Az ülés helye:  Nagyrév Község Önkormányzat házasságkötő terem 

 

Jelen vannak: Burka István    polgármester 

  Dr.Cseh Attiláné   képviselő 

                        Fekete Sándor Károlyné        képviselő 

 

  dr. Héczei Eszter jegyző – jkvez. 

  Suhari-Nagy Margit bizottsági tag 

Csatos Imréné Szabadkai Csilla intézményvezető 

   

 

Burka István polgármester tisztelettel köszönti a Képviselő-testület mai ülésén megjelent 

képviselőket és a jelenlévőket. Burka István polgármester megállapítja, hogy a Képviselő-

testület 5 tagjából 3 fő képviselő jelen van, a Képviselő-testület határozatképes és az ülést 

megnyitja. 

 

Burka István: Jegyzőkönyv hitelesítőknek javaslom Dr. Cseh Attiláné és  Fekete Sándor 

Károlyné        képviselőt. 

Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért azzal, hogy Dr.Cseh Attiláné és Fekete Sándor 

Károlyné képviselő legyen a jegyzőkönyv hitelesítő, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

116/2021.(IX.21.) számú határozata 

Jegyzőkönyv hitelesítő elfogadása 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete jegyzőkönyv hitelesítőnek, Dr.Cseh 

Attiláné és Fekete Sándor Károlyné képviselőt fogadja el. 

 

 

Erről értesül: 

1./ Képviselő-testület tagjai – helyben, 

2./ Irattár 

 

Burka István: A meghívón szereplő Napirendi pontok kerülnének megtárgyalásra. Felteszem 

szavazásra, hogy aki egyetért a napirenddel az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 
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Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

117/2021.(IX.21.) számú határozata 

Napirendi pontok elfogadásáról 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az előterjesztést és úgy 

határozott, hogy a napirendeket az alábbiak szerint fogadja el: 

 

 

NYÍLT ÜLÉS NAPIRENDJE:  

 

1. ) Előterjesztés a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha  2021/2022 nevelési év 

munkatervére. 

 

                                  Előadó: Csatos Imréné Szabadkai Csilla intézményvezető 

 

 

2.) Előterjesztés Bursa Hungarica 2022 évi felsőoktatási pályázati önkormányzati 

ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásra 

 

        Előadó: Burka István  polgármester 

 

 

3.) Előterjesztés önkormányzatok rendkívüli támogatására 

 

                                 Előadó: Burka István  polgármester 

 

 

4.) Előterjesztés önkormányzati tulajdonú nádas ( 040/48 hrsz.) bérbeadására  

 

                                 Előadó: Burka István  polgármester 

 

5.) Egyéb 

 

 

Határozatról értesülnek: 

1./ Képviselő-testület tagjai – helyben, 

2./ Irattár 

 

 

1. Napirend: 

 

         Előterjesztés a Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha  2021/2022 nevelési év 

munkatervére. 

 

                                  Előadó: Csatos Imréné Szabadkai Csilla intézményvezető 

 

 

Burka István: A kiküldött munkatervet mindenki megkapta. Kérdezi az intézményvezetőt 

kíván- e hozzászólni? Amennyiben nem az intézményvezető figyelmét felhívja a takarékos 

gazdálkodásra és a gyermekek létszámának emelésére, majd a munkatervet szavazásra bocsátja. 
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A Képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

118/2021(IX.21.) számú határozata 

 

Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha 2021-2022 nevelési év munkatervének 

jóváhagyásáról 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete Nagyrévi Tündérkert Óvoda és Konyha 

2021-2022 nevelési év munkatervét megtárgyalta és azt jóváhagyja. 

Felhívja az intézményvezető figyelmét a jövőbeni takarékos gazdálkodásra, valamint az óvodai 

gyermeklétszám növelésére. 

 

 

Erről értesül: 

1) Képviselő-testület tagjai– helyben, 

2) Burka István –polgármester 

3) Csatos Imréné Szabadkai Csilla intézményvezető 

4) dr. Héczei Eszter – jegyző 

5) Irattár 

 

                  é r t e s ü l. 

 

 

2. Napirend: 

 

                   Előterjesztés Bursa Hungarica 2022 évi felsőoktatási pályázati önkormányzati 

ösztöndíjrendszerhez történő csatlakozásra 

 

        Előadó: Burka István  polgármester 

 

Burka István: A bizottság támogatja a Bursa pályázatra történő jelentkezést. 

 

A Képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének  

119/2021(IX.21.) számú határozata 

 

2022. évi BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíj pályázathoz történő csatlakozásról 

 

Nagyrév Község Önkormányzat képviselő-testülete csatlakozni kíván 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.  

 

Felhatalmazza a Polgármestert a csatlakozási nyilatkozat aláírására. 
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Erről:       1./ Burka István polgármester 

                2./ Dr. Héczei Eszter jegyző 

                3./ Tiszakürti Közös Önkormányzati Hivatal Nagyrév 

                4./ Támogatáskezelő Budapest 

                5./ Irattár  

 

                  é r t e s ü l.  

 

 

 

3. Napirend 

 

 

Előterjesztés önkormányzatok rendkívüli támogatására 

 

                                 Előadó: Burka István  polgármester 

 

 

Burka István: A Pénzügyi és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolta a Képviselő-

testületnek, az Önkormányzatok rendkívüli támogatására, a 2. fordulóra támogatási kérelem 

benyújtását.  

Van-e ezzel kapcsolatosan, kérdés, vélemény? Nincs.  

Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért az Önkormányzatok rendkívüli támogatására, a 2. 

fordulóra támogatási kérelem benyújtásával, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

A Képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

 

120/2021. (IX.21.) számú határozata 

önkormányzatok rendkívüli támogatására pályázat benyújtásáról 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete megtárgyalta az önkormányzatok 

rendkívüli támogatására benyújtandó pályázatról szóló előterjesztést és úgy határozott, hogy a 

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

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

 

Erről értesül: 

1) Képviselő-testület tagjai– helyben, 

2) Burka István –polgármester 

3) dr. Héczei Eszter – jegyző 

4) Gazdálkodási ügyintéző - helyben 

5) Irattár 

 

                                                 4. Napirend 

 

 

       Előterjesztés önkormányzati tulajdonú nádas ( 040/48 hrsz.) bérbeadására  
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                                 Előadó: Burka István  polgármester 

 

 

Burka István: Rapi Viktor kérelmet nyújtott be az önkormányzathoz, melyben kérelmezi az 

önkormányzat tulajdonában lévó 040/48 hrsz ú nádas bérbevételét stég kialakítása érdekében. 

  

 

A Pénzügyi és Szociális Bizottság tárgyalta a napirendet és javasolta a Képviselő-testületnek, 

hogy a nádast 10 évre, 10.000.- ft/ év bérleti díj ellenében adja bérbe a kérelmezőnek. 

 

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. 

 

Ez a bérleti szerződésbe kerüljön bele. 

 

  

Burka István: Van-e ezzel kapcsolatosan, kérdés, vélemény? Nincs.  

Felteszem szavazásra, hogy aki egyetért, A 040/48 hrszú ingatlan Rapi Viktor részére történő 

bérbe adásával 10 év, 10.000.- ft/év, és azzal a kikötéssel, amennyiben a föld tulajdonjoga 

megváltozik úgy a bérleti szerződés megszűnik, az kérem, kézfelnyújtással szavazzon. 

 

 

 

A Képviselő-testület 3 egyhangú igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül 

meghozta a következő határozatot. 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének 

121/2021.(IX.21.) számú határozata 

 

 

 

Rapi Viktor részére nádas bérbeadásáról 

 

 

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete 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.  

 

Amennyiben a bérlő 10 éven belül eladja a saját tulajdonában lévő1525 hrszú ingatlant a bérleti 

jogviszony az adásvétellel együtt megszűnik. Az adásvételt 15 napon belül köteles jelezni az 

önkormányzat részére. Ebben az esetben a bérlő semmilyen anyagi igényt nem támaszhat az 

önkormányzattal szemben. 

 

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a Bérleti megállapodás aláírására. 

 

Határidő: azonnal 

Felelős: Burka István polgármester  
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A határozatról értesülnek: 

 

 1) Képviselő-testület tagjai – helyben, 

 2) Burka István - polgármester 

 4) Jegyző-pénzügy, helyben 

 5) Rapi Viktor - kérelmező 

 6) Irattár 

 

 

Mivel több napirend és hozzászólás nincs, Burka István polgármester megköszöni a részvételt 

és az ülését bezárja. 

 

 

Kmf. 

 

 

 Burka István       dr.Héczei Eszter 

 polgármester             jegyző 

 

 

Jegyzőkönyv hitelesítő: 

 

          

 

 

 

                     Fekete Sándor Károlyné                                         dr. Cseh Attiláné 

 

             képviselő         képviselő 

 

 

 


