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_______________ ELŐLAP_______________
(előterjesztések beadásakor kitöltése kötelező)

Előterjesztés címe: Javaslat a 2022. évi Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása tárgyú pályázaton 
történő indulásra

Az előterjesztés tartalma:
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása felhívás keretén belül működtetési támogatásra 
pályázat benyújtása

Ülés fajtája*: Nyílt

Előterjesztő neve: Újlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési osztály vezető

Az előterjesztést készítette:

Újlaki Anikó beruházási és városüzemeltetési 
osztályvezető

dr. Juhász Judit pályázati referens .14

Személyi érintettség esetén a zárt 
ülés kérésére vonatkozó 
nyilatkozatra utalás:

-

Az előterjesztés beadásának 
dátuma**: 2022.04.20.

Sürgősség indoka:

Átadás formája: Az előterjesztés leadása elektronikus word-formátumban és papíralapon vagy kereshető pdf-formátumban 
kötelező.

Tárgyalja:
Szociális, Egészségügyi és Lakásügyi Bizottság
Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottság S
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság EJ
Képviselő-testület [x]

Szerepelt-e korábbi napirenden: NEM: x IGEN:
Előzmény mellékletként csatolva:

Pénzügyi állásfoglalást igényel: NEM: x IGEN:
Pénzügyi forráshely-megjelölést tartalmaz:
Pénzügyi osztály vezető ellenjegyzése:

Jogi állásfoglalást igényel: NEM: IGEN:
Véleményező jogász:

Tanácsnoki vélemény:

Városüzemeltetési 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Sport és vízügyi 
tanácsnok

EGYETÉRT: □ NEM ÉRT EGYET: □

Egyértelmű határozati vagy 
rendeleti javaslat: VAN: X NINCS: □

A határozat végrehajtásáért felelős 
személy megnevezése: polgármester, jegyző

A végrehajtási határidő megjelölése 
(reális időpont): azonnal

A napirend tárgyalásához 
tanácskozási joggal meghívandók:

Jegyzői ellenjegyzés:

Átdolgozandó, tárgyalásra nem alkalmas: □
Megjegyzés:.............................................................................................................................................

jegyző
képviselő-testületi tárgyalásra alkalmas: □

C<|eg 'ZŐ

* nyílt vagy zárt
** jegyzőkönyvvezető tölti ki



Göd Város Önkormányzata

ELŐTERJESZTÉS

Göd Város Önkormányzatának
Városfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottsága, 

Pénzügyi, Ellenőrző, Közbeszerzési és Jogi Bizottsága és 
Képviselő-testülete 

2022. áprilisi ülésére

Tárgy: Javaslat a 2022. évi Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása tárgyú 
pályázaton történő indulásra

Tisztelt Bizottság! Tisztelt Képviselő-testület!

Előzmények:
A Magyar Révhajósok Egyesülete Elnökének 2022. április 06-án kelt levelében foglalt tájékoztatása 
szerint várhatóan 2022. április hónapban kerül kiírásra a ”Kompok, révek fenntartásának, felújításának 
támogatására ” című pályázat rövid benyújtási határidővel, amelyre az alábbi tartalom szerinti pályázat 
benyújtását javasoljuk.

Tekintettel arra, hogy még nem került kiírásra a 2022-es pályázat, de az előterjesztések leadási határideje 
2022.04.20-a, a tavalyi kiírást vettük alapul. A pályázat megjelenése napokon belül várható, ezért az 
előterjesztést a képviselő-testületi ülésig pontosítani (módosítani) fogjuk, amelyet utólag megküldünk.

Az elmúlt években két alcélra lehetett pályázni.

1. pályázati aleél: a meglévő közforgalmú, közútpótló folyami révek, kompok és az azokhoz szükséges 
parti létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, fejlesztési munkálatainak, valamint 
kivételes esetben új eszközök beszerzésének támogatása.

Mivel ezen aleél tekintetében a támogatás mértéke, intenzitása várhatóan a megvalósításhoz 
szükséges összeg legfeljebb 80%-a, az Önkormányzat által vállalt pályázati önrész pedig a 
támogatási összeg 20%-a, ezért az idei évben ezen aleél megvalósítására nem javaslunk pályázat 
beadását tekintettel az Önkormányzat költségvetési helyzetére.

2. pályázati aleél: a méltányolandó kistérségi foglalkoztatás-politikai szempontok esetén a működtetés 
támogatása.

Ezen aleél tekintetében a támogatás mértéke, intenzitása várhatóan a megvalósításhoz szükséges összeg 
legfeljebb 90%-a, az Önkormányzat által vállalt pályázati önrész pedig a támogatási összeg 10%-a.

Működtetési költség összesen: 17.800.000.- Ft
Ebből - igényelhető támogatás 90 %: 16.020.000.-Ft

- önrész 10% (Üzemeltető vállalja): 1.780.000 .- Ft

A szükséges működtetési költségek 10%-os önrészét, összesen 1.780.000.- Ft-ot a rév üzemeltetője, 
„Rudas és Társa” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1203 Budapest, Lajta László u. 26., 3. em.22.) 
az elmúlt évekhez hasonlóan átvállalja.

Pályázat várható benyújtási határideje: 2022.05.25.

A fentiek alapján, kérjük az előterjesztés megvitatását és az alábbi határozati javaslat elfogadását.



Határozati javaslat

.../2022. (.......) Ök. határozata

Göd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy
az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kiírt ”2022. évi Kompok, révek fenntartásának, 
felújításának támogatására” c. pályázaton indul. A benyújtást és a kapcsolódó önrész biztosítását 
az alábbiak szerint vállalja:

2. pályázati aleél:

Működtetési költség összesen: 17.800.000.- Ft
Ebből - igényelhető támogatás 90 %: 16.020.000.- Ft

- önrész 10% (Üzemeltető vállalja): 1.780.000.- Ft

A szükséges működtetési költségek 10%-os önrészét, összesen 1.780.000.- Ft-ot a rév üzemeltetője, 
„Rudas és Társa” Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. (1203 Budapest, Lajta László u. 26., 3. em.22.) 
átvállalja.

A képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására, a támogatási 
szerződés megkötésére, valamint a révátkelő Üzemeltetőjével kötendő szerződés aláírására.

Felelős: polgármester 
Hivatali felelős: jegyző 
Határidő: azonnal

Göd, 2022. április 19.

osztályvezető


