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Határozatok
117/2011. (IX.02.) ÁKt. határozat

a Biharkeresztes – Nagyvárad
autóbuszjárat indításáról

között

közlekedő

A15

118/2011. (IX.02.) ÁKt. határozat

a „Biharkeresztes Város és környező települések közösségi
közlekedésének
fejlesztése”
című
pályázat
megvalósításához szükséges többlet önerő biztosításáról

A15

JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. szeptember 2-án
pénteken 8:00 órai kezdettel Ártánd Község Polgármesteri Hivatala tanácskozótermében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Kiss István, Varga Gézáné, helyi képviselők
Dr. Nagy Csaba

aljegyző

Barabás Ferenc

polgármester

Petőné Fórián Pálma jegyzőkönyvvezető
Igazoltan távol:
Varga Róbert

képviselő

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 4 jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontokat tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirenddel.

A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az ülés
napirendjét az alábbiak szerint fogadta el:
1. Előterjesztés a „Biharkeresztes Város és környező települések közösségi
közlekedésének fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges többlet
önerő biztosításáról
2. Előterjesztés a Biharkeresztes – Nagyvárad között közlekedő autóbuszjárat
indításáról
Javasolja, hogy jegyzőkönyv-hitelesítőnek a képviselő-testület Varga Gézáné képviselőt
válassza meg. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 0 nem szavazattal és 1 tartózkodással Varga Gézáné
képviselőt választották jegyzőkönyv-hitelesítőnek.

Napirendek tárgyalása:
1. Előterjesztés a „Biharkeresztes Város és környező települések közösségi
közlekedésének fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges többlet
önerő biztosításáról
Benkő Sándor polgármester: A közös képviselő-testületi ülésen Barabás Ferenc polgármester
már említést tett erről a témáról. A buszváró építése abba a fázisba került, hogy most már lesz
belőle valami. Ártánd település önkormányzatának önerőként, mint ahogyan az
előterjesztésben is benne van 8 714 Ft-tal kell hozzájárulni. A képviselők a napirenddel
kapcsolatos előterjesztést írásban megkapták, kéri, tegyék fel esetleges kérdéseiket,
észrevételeiket.
Kiss István képviselő: Kérdezi, hogy a település mire fogja fordítani a pályázaton nyert pénzt.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: Ártánd a szerződést aláírta. Esőbeálló buszváró, a már meglévő
szerkezet felújítására fordítható összeg 512.500 Ft. A beérkezett közbeszerzési ajánlatok
alapján ez, a legkedvezőbb ajánlatot figyelembe véve 521.214 Ft-ba kerülne. A kettő közötti
különbözet 8.714 Ft.
Kiss István képviselő: Kérdezi, hogy ki számolta ki a településekre eső összegeket, ki osztotta
el.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A pályázat teljes összege 32.548.948 Ft. A pályázat három részből
áll. Az első részben Biharkeresztes buszállomásának építése, a második részben
Biharkeresztes buszforduló építése és a harmadik részben a Biharkeresztesen és más
kistelepüléseken meglévő buszvárók felújítása, vagy pedig új buszvárók építése történik. Ez
szerződésben lett rögzítve. A közbeszerzés során mind a három részre ajánlatot kért a kiíró,
illetve a közbeszerző, mindegyikre meg is érkeztek az ajánlatok. Ami Ártándot érinti, az a
harmadik résznek az elbírálása és összege, ami 8.065.429 Ft. Az első részt, a buszállomás
építését ismételten közbeszerzés alá vonják, már most harmad ízben. A kettes és a hármas
részt így fogadják el. Valóban ez is több mint amennyire számítottak, mert mindegyik részre
meg van az, hogy mennyi volt a tervezői költség. Ez meg lett terveztetve, a tervező felírta,
hogy milyen munkálatok szükségesek, ennyi költség van rá. Abból gazdálkodtak, ami
támogatást kaptak. Valójában ezt is csökkentették, mert az elején nagyobb összegre pályáztak.
Az első részben a hiányzó összeg 12.549.354. Ft., emiatt kellett másik közbeszerzési eljárást
indítani. A második részben a hiányzó összeg 2.729.664 Ft, de itt Biharkeresztes úgy döntött,
hogy ezt kifizeti. Ami a harmadik részt illeti, ott a legkisebb a hiányzó összeg mértéke
557.430 Ft. Ehhez az összeghez kellene hozzátenni ugyanúgy Biharkeresztesnek is és a többi
településnek is.
Varga Gézáné képviselő: Kérdezi, hogy ezért az összegért milyen munkát végeznek el.
Benkő Sándor polgármester: Tudomása szerint teljes tetőszigetelést készítenek, körül
vakolják. Ezeket az összegeket szakemberek állapították meg.
Dr. Nagy Csaba aljegyző: A tervekben szerepel, hogy melyik településen milyen munkákat
fognak elvégezni.

Benkő Sándor polgármester: Mivel Biharkeresztes ennek a pályázatnak a gesztora, ezért
Barabás Ferenc polgármester tud a legtöbbet az ügyről. Megkérte, hogy jöjjön ki Ártándra és
válaszoljon a felmerülő kérdésekre. Addig térjenek át a második napirendi pontra
2. Előterjesztés a Biharkeresztes – Nagyvárad között közlekedő autóbuszjárat
indításáról
Benkő Sándor polgármester: Egy olyan lehetőség adódott, hogy Nagyvárad és Biharkeresztes
között autóbusz közlekedést indítana egy nagyváradi vállalkozó. Biharkeresztesen a
vasútállomásnál lenne a kiinduló pont, a határon át Nagyváradig. Ártándon a Rákóczi utcán
lenne a megálló.
Barabás Ferenc Biharkeresztes
Város polgármestere megérkezett
az ülésre
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az előterjesztéssel.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
117/2011. (IX. 02.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő- testülete támogatja, hogy az A.C. Oradea
Transport Local S. A által indított helyközi autóbuszjárat településünkön, a Rákóczi
utca útvonalon közlekedjen.
Hozzájárul, hogy az útvonalba eső alábbi buszmegállót a járatok igénybe vegyék:
- Ártánd, Rákóczi u. 29.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Benkő Sándor polgármester: Visszatér az előző napirendi ponthoz. Megkéri a biharkeresztesi
polgármestert, hogy tájékoztassa a képviselőket.
Kiss István képviselő: Véleménye szerint ebből az összegből mindkét buszvárót fel lehetne
újítani, esetleg még bővíteni is lehetne.
Barabás Ferenc polgármester: Amikor kiírták ezeket az LHH-s pályázatokat a kistérségnek
3,2 milliárd forintja volt. Ezt kellett a 29 településnek elosztania. Pályázati feltétel volt, hogy
a pályázónak olyan térségi feladatokat is el kellett látnia, amit nemcsak az adott település,
hanem más település lakosai is igénybe vesznek. Ezáltal a pályázók száma lecsökkent. Ezek a
települések: Berettyóújfalu, Komádi, Biharkeresztes és Csökmő. Projekt terveket kellett
készíteni, ami alapján a 3,2 milliárd forintot a kistérség elosztotta. Megegyezésre jutottak,
hogy ki milyen pályázatot ad be. Budapesten az NFÜ-nél mindenkinek meg kellett védenie a
saját projektjét. A pályázati kiírás szerint, akik Biharkereszteshez csatlakoztak kikötés volt,
hogy a kistelepülések csak egy buszmegállót újíthatnak vagy építhetnek fel.
Varga Gézáné képviselő: Emlékezetei szerint a testület nem ennek a buszvárónak a felújítását
szavazta meg.

Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztéssel.
A képviselő-testület 3 igen szavazattal, 1 ellenszavazattal és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
118/2011. (IX. 02.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzata az ÉAOP-3.1.4/B-09-2010-0006 kódszámú
„Biharkeresztes Város és a környező települések közösségi közlekedésének
fejlesztése” című pályázat megvalósításához szükséges, a tételes költségvetés
alapján rá eső többlet önerő részt, bruttó 8 714 Ft-ot Ártánd Község
Önkormányzat felhalmozási tartaléka terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal

Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester, ülésvezető elnök
a képviselő-testület nyilvános ülését bezárta.

K. m. f.

Benkő Sándor
polgármester

Árgyelán Andrea
körjegyző megbízásából:

Dr. Nagy Csaba
aljegyző

Varga Gézáné
jegyzőkönyv-hitelesítő

