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52/2018. (V.31.) sz. előterjesztés 

 

Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 

2018. május 31-i rendes ülésére 

 

Tárgy:  Javaslat „A kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” kiírt pályázaton 
történő indulásra. 

   

 
 

Előterjesztő: Rogán László polgármester 

 

Készítette:   Verseghi Nagy Brigitta 

Ellenőrizte:  dr. Papp Judit aljegyző 

Egyeztetve:   dr. Udvarhelyi István jegyző 

   

Tárgyalja:  Pénzügyi és Vagyonhasznosítási Bizottság 

 

 

 

 

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni. 

A határozati javaslatok elfogadásához minősített szavazattöbbség szükséges 
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E L Ő T E R J E S Z T É S 
 

 
Tárgy: Javaslat „A kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” kiírt pályázaton 

történő indulásra. 
   

 

Tisztelt Képviselő-testület! 
 
Javaslat „A kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” kiírt pályázaton történő 

indulásra. 

 
Az Önkormányzat „A kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” című felhívásra 
pályázatot kíván benyújtani a Luppa szigeti komp motorcseréjének céljából. A projekt összköltsége 
bruttó 1.858.000 Ft, 70 %-os finanszírozás mellett: 

    Támogatás                      1.300.600 Ft  

 Önrész                       557.400 Ft  

  
A Képviselő-testületnek határoznia kell a tervezett beruházásokat érintő pályázati kérelem benyújtásáról 

és a közbeszerzés elindításáról.  

A Tip Art Kft, a komp üzemeltetője vállalta az 557.400 Ft önrész megfizetését, nyertes pályázat esetén. A 

2. határozati javaslat az ezzel kapcsolatos megállapodás megkötéséről szól. 

 

A fentiek alapján az alábbi határozati javaslatotokat terjesztem elő: 

 
1. Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Nemzeti Fejlesztési Miniszter 

által meghirdetett LVF 3845/2018-NFM kódjelű „A kompok, révek fenntartásának, felújításának 

támogatására”című pályázaton indul, a Luppa szigeti közforgalmú komp motorjának cseréje céljából. A 

saját forrás összegét, 557.400 Ft-ot a Képviselő-testület az Önkormányzat 2018. évi költségvetésében 

biztosítja. Az igényelt támogatás összege: 1.300.600 Ft.  

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 

 
2. Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a Polgármestert, hogy az LVF 

3845/2018-NFM kódjelű „A kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatására” című pályázat 

támogatásának elnyerése esetén az önrész átvállalásának feltételeiről szóló megállapodást a Luppa 

szigeti révet működtető Tip-Art Kft.-vel megkösse, azzal a feltétellel, hogy a hajómotor az Önkormányzat 

tulajdonában marad. 

Határidő: azonnal 

Felelős: polgármester 
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Az „önkormányzati tulajdonú belterületi utak szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és 

korszerűsítésének támogatása gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” címmel kiírt pályázaton 

történő indulásról a Képviselő-testület az 54/2018. (IV. 23.) számú határozatban döntött. A határozatban 

a pályázattal érintett utak helyrajzi számánál módosítás szükséges, melyet az alábbi javaslat tartalmaz. A 

módosítás a következő: 2241/6 hrsz. helyett, a pontos helyrajzi szám: 2441/6 hrsz. 

 

3. Határozati javaslat 

 

Budakalász Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az „önkormányzati tulajdonú belterületi utak 
szilárd burkolattal történő kiépítésének, felújításának és korszerűsítésének támogatása 
gazdaságfejlesztési céllal Pest megye területén” (PM_ONKORMUT_2018) című és kódszámú 
pályázatban, az utak helyrajzi számának 2241/6-ról 2441/6-ra történő módosítását tudomásul veszi. 

Határidő: azonnal 
Felelős: polgármester 
 

 
Budakalász, 2018. május 22.                                                  
 

Rogán László 
polgármester 


