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E L ŐT E R J E S Z T É S 

 

Tárgy:  Javaslat révátkelőhely üzemeltetésről szóló szerződés megkötésére 
 

 
Tisztelt Képviselő-testület! 

 
 

A Budakalász – Lupa sziget között a TIP-ART Kft. működtet egy 8 fő szállítására alkalmas 
közforgalminak minősített folyami révet. Az Önkormányzat és a Kft. között jelenleg érvényben lévő 
üzemeltetési szerződés hiányos és elavult, ezért új szerződés megkötése szükséges. A Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium minden évben kiírja „A kompok, révek fenntartásának, felújításának 
támogatása” című pályázatot, melyre önkormányzatok pályázhatnak. Azzal kereste meg az 
Önkormányzatot a TIP-ART Kft., hogy a már meglévő rév motorját a fent említett pályázaton 
elnyerhető összegből kívánja korszerűsíteni.  A pályázaton való indulásnak feltétele az önkormányzat 
és a révet üzemeltető cég közötti érvényes üzemeltetési szerződés megléte. 
 
 
Melléklet:  

 Üzemeltetési együttműködési szerződés tervezet 
 
 
A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatot terjesztem elő: 
 
 

Határozati javaslat 
 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2018. április 1. napjától 
határozatlan időtartamra, révátkelőhely üzemeltetése céljából üzemeltetési együttműködési 
szerződést köt a TIP-ART Kft.-vel (székhely: 1039 Budapest, Juhász Gyula u. 6. IV. em. 33. , 
ügyvezető: Tugyi László). A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a szerződés 
aláírására. 
 
Határidő: folyamatos 
Felelős: Rogán László polgármester 
 
 
Budakalász, 2018. március 9. 
 
 

Rogán László 
polgármester 

 
 
  



ÜZEMELTETÉSI EGYÜTTMŰKÖDÉSI SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészről 

TIP-ART Kft. (székhely: 1039 Budapest, Juhász Gyula u. 6. IV. em. 33, cégjegyzékszám: 01-09-994222, 

adószám: 14914944-1-41, ügyvezető: Tugyi László), mint Üzemeltető, (továbbiakban: Üzemeltető) 

másrészről 

Budakalász Város Önkormányzata (székhely: 2011 Budakalász, Petőfi tér 1., PIR: 7309636, adószám: 

15730961-2-13, képviseli: Rogán László polgármester), mint Önkormányzat (a továbbiakban: 

Önkormányzat) 

között a mai napon az alábbiak szerint: 

1. A szerződés tárgya 

A szerződés tárgya a Szentendrei-Duna 3+600 fkm szelvényben üzemeltetett révátkelőhely 
üzemeltetése. 
 
2. A felek jogai és kötelezettségei 

 
2.1.  Az Üzemeltető 

a) köteles a hatósági és jogszabályi előírásokat az üzemeltetés során betartani és alkalmazni; 

b) vállalja, hogy a nyári időszakban (május 1.-től augusztus 31.-ig) 7-20 óra között legalább 60 

percenként, a téli időszakban szeptember 1.-től szeptember 30.-ig 10-16 óra között legalább 2 

óránként, október 1.-től május 31.-ig pedig hétvégenként 10-16 óráig legalább 2 óránként 

közlekedtet járatot; 

c) amennyiben váratlan esemény miatt a komp közlekedése akadályoztatva van, akkor köteles az 

Önkormányzat, valamint az utazók felé haladéktalanul jelezni; 

d) köteles a révátkelőhely környezetét ápolni, tisztán tartani, a környezeti fejlesztések tekintetében 

együttműködni az Önkormányzattal; 

e) vállalja, hogy az Önkormányzat munkatársait a szigeten lévő közterületek, és önkormányzati 

tulajdonú épületek karbantartása, felújítása érdekében díjmentesen szállítja a réven; 

f) vállalja, hogy az üzemeltetéssel kapcsolatos közüzemi díjakat megfizeti. 

2.2.  Az Önkormányzat 

a) vállalja, hogy honlapjain a rév üzemeltetésével, fejlesztésével kapcsolatos menetrendet és 

cikkeket megjeleníti; 

b) vállalja, hogy kijelölt kapcsolattartóján keresztül folyamatos együttműködést, konzultációt biztosít 

az üzemeltető számára. 

3. A szerződés hatálya 

Jelen szerződés határozatlan időre szól, azt bármelyik fél jogosult hat hónapi felmondási idő mellett 

írásbeli indokolási kötelezettség nélkül felmondani és a felek aláírásával válik hatályossá. 



4. Egyéb rendelkezések 

a) Az Önkormányzat bérbe adja a RÉV- átkelés üzemeltetéséhez a saját tulajdonát képező, Lupa-

szigeti 2748 hrsz.-ú ingatlanon lévő ház emeletén kialakított 17 m2 nagyságú helyiséget, valamint a 

kerti raktárt havi 10.000 Ft + ÁFA- ért. Az Önkormányzatnak jogában áll az árat 5 évente felülbírálni. 

b) Tugyi László a TIP-ART Kft. képviseletében kijelenti, hogy a TIP-ART Kft. a Nemzeti Vagyoról szóló 

törvényben definiált átlátható szervezetnek minősül. 

c) A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Magyarország hatályos jogszabályai, elsősorban 

a Polgári Törvénykönyv (2013. évi V. tv.) rendelkezései az irányadóak. 

d) A Felek a Szerződés rendelkezéseit közös megegyezéssel módosíthatják. A módosítás kizárólag 

írásban történhet. 

e) A Felek kijelentik, hogy a képviseletükben aláíró személyek képviseleti jogosultságát hitelt 

érdemlően bizonyították. 

f) A Szerződés 7 példányban készült, amelyből 4 példány az Önkormányzatot, 3 példány az 

Üzemeltetőt illeti. A Szerződés 1. sz. mellékletét képezi a HE-10726-13 számú hajózási engedély. 

g) Jelen szerződés megkötésével a Felek között korábban kötött üzemeltetési szerződés hatályát 

veszti. 

 

Budakalász, 2018. március 

 

 

Rogán László 
polgármester 

Budakalász Város Önkormányzata 

 Tugyi László 
ügyvezető 

TIP-ART Kft. 
 


