Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testületének
8/2016.(VIII.30.) önkormányzati rendelettel, 17/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelettel
módosított
8/2015.(IV.24.) önkormányzati rendelete
Az önkormányzat tulajdonában lévő komp viteldíjáról és közlekedési rendjéről

Nagyrév Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a)
pontjában és Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §
(1) bekezdés 18. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. §
(1) A rendelet hatálya Nagyrév Község Önkormányzat tulajdonában lévő és általa üzemeltetett
komp viteldíjára, közlekedési rendjére terjed ki.
A komp viteldíja
2. §12
(1) Nagyrév Község Önkormányzata a tulajdonában lévő komp, személygépjármű viteldíját az
alábbiak szerint állapítja meg:
1. Személy
100 Ft
2. Kerékpár+személy
200 Ft
3. Motorkerékpár (utasokkal együtt)
400 Ft
4. Személygépkocsi (utasokkal együtt)
700 Ft
5. Tehergépkocsi 3,5 t-ig (utasokkal együtt) 1000 Ft
6. Tehergépkocsi 5 t-ig (utasokkal együtt)
2500 Ft
7. Tehergépkocsi 10 t-ig (utasokkal együtt) 3500 Ft
8. Pótkocsi
2000 Ft
9. Mezőgazdasági gép (MTZ, Rába)
4000 Ft
10. Vízi jármű vízre eresztés (ladik)
1000 Ft
11. Kerékpáros heti bérlet
2500 Ft
12. Kerékpáros havi bérlet
8000 Ft
13. Személygépkocsi havi bérlet
35000 Ft
14. Utánfutó (max. 750 kg össztömeg)
400 Ft (személyre vonatkozó kedvezmény
nem érvényesíthető)
15. Személy (gyalogos) havi bérlet
4000 Ft
16. Hamvak Tiszába történő temetése Kompról-komp használata 5000 Ft/alkalom

A rendelet szövegét a 17/2015.(IX.29.) önkormányzati rendelet 1. és 2. §-a módosította. Hatályos: 2015.
szeptember 30-tól.
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A rendelet szövegét a 8/2016.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2016. augusztus
31-től.
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A járművek viteldíja tartalmazza az utas, utasok viteldíját, a személyekre vonatkozóan ebben
az esetben nem kell külön megfizetni a viteldíjat.
(2) Az Önkormányzat a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményekről szóló
85/2007. (IV.25.) Kormány rendelet 1. számú mellékletében felsorolt jogcímeken és mértékben
biztosítja a kedvezményeket a komp közlekedésben résztvevő utasok részére.
(3) Kedvezményes személyszállítási viteldíjak a komp menetrendszerinti közlekedés
alkalmával:
1.Személy 50 %-os kedvezménnyel 50 forint,
2.Személy 25 %-os kedvezménnyel 75 forint,
3.Személy 90 %-os kedvezménnyel 10 forint,
4. 0 és 6 év között és 65 év felett 100 %-os kedvezménnyel 0 forint,
(4) A viteldíjak tartalmazzák az általános forgalmi adót.

A komp közlekedési rendje
3.§3
(1) A komp a 2. § (1) bekezdésben meghatározott viteldíjon mindennap 06:00-18:00 között
közlekedik.
(2) Téli időszakban (november 1-től február 28-ig) a komp 07:00-16:00 óra között üzemel.
(3) A komp közlekedés a hét minden hétfőjén 8 órától 9 óráig a komp viteldíjának elszámolása
idejére szünetel.
4. §
Záró rendelkezések
E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Nagyrév, 2015.04.21.

Kihirdetve: 2015.04.24.

Burka István
polgármester

Keresztes Anita
jegyző

A rendelet szövegét a 8/2016.(VIII.30.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2016. augusztus
31-től.
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