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Tahitótfalu Községi Önkormányzat 
 Képviselő-testülete 
 
Szám: 9/2013. 

 
J E G Y Z Ő K Ö N Y V  

 
 
Készült: Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. július 16-

án (kedd) 18,00 órakor tartott rendkívüli üléséről. 
 
Helye: Községháza, Kossuth utca 4. 
 
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerint. 
 
Hiányzók: Kubanek István, Nagyházu Miklós, Rédai Dávid 
 
Dr. Sajtos Sándor: köszönti a megjelenteket, megállapítja a Képviselő-testület 
határozatképességét (9 főből 6 fő jelen), javaslatot tesz a meghívó szerinti 
napirendek tárgyalására.  
 
A Képviselő-testület 6 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, Dr. 
Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal egyhangúlag a 
napirendet elfogadta.  
 
NAPIREND: 
 

1./ Kompok, révek pályázata, üzemeltetési szerződés 
Előadó:  Dr. Sajtos Sándor polgármester 

 
1./ Kompok, révek pályázata, üzemeltetési szerződés 

 
 
Dr. Sajtos Sándor: ismerteti az előzetesen írásban is megküldött 
kompüzemeltetésre vonatkozó háromoldalú megállapodás tervezetét.  
 
Kubanek István 18,05 órakor megérkezett az ülésre.  
 
Dr. Sajtos Sándor: javasolja az üzemeltetési szerződés elfogadását, mely a komp 
üzemeltetője, a komp, mint ingóság tulajdonosa, és az Önkormányzat között jön 
létre. A komp értékbecslése elkészült, melyet bemutattak. A szerződés fedezetéül a 
komp kerül megjelölésre, melyre elidegenítési tilalom is bejegyzésre kerül.  
 
Szabó Judit: a pályázaton elnyert összeget nem fordítja másra? 
 
Dr. Sajtos Sándor: nem, ez a pályázatokban is így szerepel.  
 
Dr. Pálvölgyi Tamás: az üzemeltetési szerződés mikor lép életbe? 
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Dr. Sajtos Sándor: aláírás után ez mindenképpen hatályba lép. Javasolja a 
szerződés elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal, 
egyhangúlag a javaslatot elfogadta.  
 

136/2013. (07.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Bodor és 
Fiai 2003 Kft. üzemeltető, valamint a Bodor Kft., mint a komp 
tulajdonosa, továbbá az Önkormányzat között kötendő a komp és a 
kikötő üzemeltetésére vonatkozó szerződést jóváhagyja. 
 
A Képviselő-testület felkéri a Bodor és Fiai 2003 Kft-t, hogy a 
kompok, révek üzemeltetésére évente megújulóan kiírásra kerülő 
pályázatok előkészítését, lebonyolítását, valamint elszámolását a 
kiírásnak megfelelően végezze, amennyiben az adott évben a 
pályázaton részt kíván venni. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a határozat 
végrehajtására. 
 
Határidő: 2013. 08.31. 
Felelős:  Dr. Sajtos Sándor polgármester  

 
 
Dr. Sajtos Sándor: tájékoztatja a Képviselő-testületet, hogy az elmúlt évekhez 
hasonlóan a kompok, révek üzemeltetésére állami pályázatra nyílik lehetőség. A 
pályázatot az Önkormányzat adhatja be, de a saját forrást a Bodor és Fiai 2003 Kft. 
biztosítja. Javasolja a határozat elfogadását.  
 
A Képviselő-testület 7 igen (Dr. Sajtos Sándor, Csörgő Mihály, Gaál Sándorné, 
Kubanek István, Dr. Pálvölgyi Tamás, Schottner Jánosné, Szabó Judit) szavazattal, 
egyhangúlag a javaslatot elfogadta.  
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137/2013. (07.16.) Képviselő-testületi határozat 
 

Tahitótfalu Község Önkormányzata Képviselő-testülete 
Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi 
CCIV. tv. 77. § (2) bekezdés c./ pontjában kapott felhatalmazás 
alapján alkotott 37/2013. (VII. 03.) NFM rendelet – a közforgalmú, 
közútpótló folyamai révek, kompok, és az azokhoz szükséges parti 
létesítmények, kiszolgáló utak fenntartási, felújítási, valamint új 
eszköz beszerzési támogatása 2013. évi igénybevételének részletes 
szabályairól – szerint pályázatot nyújt be a Tahitótfalu és Vác között 
közútpótló jelleggel működtetett komp fenntartásához, felújításához. 
 
A tervezett teljes beruházás összege: 29.307.310 Ft. 
 
Az Önkormányzat a pályázathoz: 8.792.193 Ft önerőt, saját forrást 
biztosít, melynek fedezetét a komp üzemeltetője a Bodor és Fiai 
2003. Kft. finanszírozza. 
 
Az igényelt támogatás: 20.515.117 Ft. 
 
A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a pályázat 
beadására. 
 
Határidő: 2013. 07. 17. 
Felelős: Dr. Sajtos Sándor polgármester   
 
 

 
Dr. Sajtos Sándor: megköszönte a Képviselő-testület munkáját és az ülést 18,25 
órakor bezárta.  
 
 

K.m.f. 
 
 
 
 
 
 
 

Dr. Sajtos Sándor Tóth János 
polgármester jegyző 

 
 
 
 
 
 


