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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. december 1-jén –
csütörtökön - 10:00 órai kezdettel Ártánd Község Polgármesteri Hivatala tanácskozótermében
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Varga Gézáné, Varga Róbert helyi képviselők
Árgyelán Andrea

körjegyző

Igazoltan távol:
Kiss István képviselő
Meghívottak, vendégek:
Demény Zsolt Berettyóújfalu Város Polgármesteri Hivatalának munkatársa

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 jegyzőkönyv-hitelesítőnek a képviselő-testület Pálné Fazekas Irén
alpolgármestert válassza meg. Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül Pálné Fazekas
Irén alpolgármestert választotta jegyzőkönyv-hitelesítőnek.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot 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 Berettyóújfalu és Nagyvárad közötti kerékpárút építése tárgyú
beruházáshoz kapcsolódó önerő átcsoportosításáról szóló megállapodás jóváhagyására
Napirend tárgyalása:
1. Előterjesztés a Berettyóújfalu és Nagyvárad közötti kerékpárút építése tárgyú
beruházáshoz kapcsolódó önerő átcsoportosításáról szóló megállapodás
jóváhagyására
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Benkő Sándor polgármester: Berettyóújfalu, Mezőpeterd, Biharkeresztes, Ártánd, Bors és
Nagyvárad egy konzorciumot hozott létre a kerékpárút megépítésére. Benyújtották a
pályázatot, melyet nyertesként kihirdettek. Ezt követően módosították a pályázati eljárásokról
szóló kézikönyvet. Az önerő mértékének a megállapítása megváltozott. Korábban
lakosságszám arányosan volt megállapítva, az új kézikönyv szerint a kerékpárút hosszúsága
számít az adott település közigazgatási területén. A pályázat megvalósítása érdekében
Nagyvárad a költségek nagy részét magára vállalta, Berettyóújfalu pedig az általa befizetett
összeget nem kéri vissza. Ártánd esetében 1.600.000 forinttal megnövekedett az önerő
mértéke.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: Az árfolyam-ingadozásból származó többletköltség
megfizetése mit jelent?
Demény Zsolt: A projekthez szükséges támogatás €-ban kerül kifizetésre és a vállalkozók
kifizetése is €-ban történik.
Pálné Fazekas Irén alpolgármester: A III. számú határozati javaslatban szereplő 14.685.012 Ft
minek a költsége?
Demény Zsolt: A projekthez szükséges saját részt Ft összegben is fel kellett tüntetni.
Árgyelán Andrea körjegyző: A határozatok között ellentmondás van. Az első két határozat a
biztosíték arra, hogy az 1.600.000 forinton kívül mást Ártánd Község Önkormányzatnak nem
kell fizetnie. A pályázat formailag viszont megköveteli, hogy egy olyan határozat is legyen
benyújtva a projekthez, ami településenként tartalmazza a teljes önerő összegét.
Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e az I. számú
határozati javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
199/2011. (XII. 1.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete kinyilatkozza, hogy a MagyarországRománia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HURO/0802 pályázati
felhívásra Berettyóújfalu Város Önkormányzata által benyújtott „Berettyóújfalu-Oradea
közötti kerékpárút építése” HURO/0802/091 regisztrációs számú projekthez szükséges
saját részt - 14.685.012 Ft (1 euro=273,93 Ft) 53.608,63 € - nem tudja biztosítani.
A projekthez szükséges kiegészítést – 1.600.000 Ft Ártánd Község Önkormányzat 2011.
évi költségvetése terhére biztosítja.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
azonnal és folyamatos

Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a II. számú
határozati javaslattal, kiegészítve azzal, hogy a 201/2011. (XII. 1.) számú ÁKt határozatban
szereplő összeget nem követelheti Berettyóújfalu Város Önkormányzata, tekintettel a
megállapodásra foglaltakra.
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A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
200/2011. (XII. 1.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország-Románia Határon
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HURO/0802 pályázati felhívásra
Berettyóújfalu Város Önkormányzata által benyújtott „Berettyóújfalu-Oradea közötti
kerékpárút építése” HURO/0802/091 regisztrációs számú projekt részére megítélt
támogatáshoz készült önerő átcsoportosításról szóló megállapodást a határozat melléklete
szerinti tartalommal elfogadja azzal, hogy a 201/2011. (XII. 01.) számú ÁKt- határozatban
szereplő összeget – tekintettel a megállapodásban foglaltakra – Berettyóújfalu részére nem
fogja megfizetni, azt Berettyóújfalu Város önkormányzata nem követelheti.
Felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: 2011. december 5.
Melléklet a 200/2011. (XII.1.) számú ÁKt. határozathoz

MEGÁLLAPODÁS
Berettyóújfalu Város Önkormányzata, székhelye: 4100 Berettyóújfalu, Dózsa György u. 17-19, törvényes
képviselő: Muraközi István (Polgármester) és Dr. Ökrös Zoltán (Jegyző),
Mezőpeterd Község Önkormányzata, székhelye: 4118 Mezőpeterd, Jókai u. 2., törvényes képviselő: Pap
Miklós (Polgármester) és Jenei Attila (Jegyző),
Biharkeresztes Város Önkormányzata, székhelye: 4110 Biharkeresztes, Széchenyi u. 57.,
képviselő: Barabás Ferenc (Polgármester) és Árgyelán Andrea (Jegyző),

törvényes

Ártánd Község Önkormányzata, székhelye: 4115 Ártánd, Rákóczi u. 28., törvényes képviselő: Benkő Sándor
(Polgármester) és Árgyelán Andrea (Jegyző)
mint a megállapodásban részt vevő Felek (a továbbiakban Felek)
között a Magyarország-Románia Határon Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 Közös Irányító
Bizottsága által jóváhagyott Berettyóújfalu és Nagyvárad közötti kerékpárút építése projekt, (rövidítése:
BEORKER) keretén belüli önerő átcsoportosítás céljából az alábbi támogatási megállapodás jött létre.
1.)Előzmények:
A Berettyóújfalu és Nagyvárad közötti kerékpárút építése (BEORKER) tárgyú HURO/0802/091 regisztrációs
számú pályázat 2010. július 6-án került benyújtásra. A pályázat költségvetésének készítése során felek
maradéktalanul betartották az akkor hatályban lévő Megvalósíthatósági Kézikönyvben foglaltakat, így a „Közös
költségek (megosztott költségek)” elve alapján a költségek partnerségen belüli megosztása mellett döntöttek.
A közös költségek felosztása alapján a magyar partnerek esetében a lakosságszám, a román partnerek esetében a
kerékpárút hossza a releváns mutatószám.
2011 áprilisában új Megvalósíthatósági Kézikönyvet adtak ki, melyben már nem szerepel a „közös költség” elv
alkalmazásának lehetősége. Az új szabály szerint csak közigazgatási területre eső kerékpárút hossz alapján lehet
a költségeket megosztani.
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A megfelelő pénzügyi elszámolás érdekében szükségessé vált a költségvetés átdolgozása, immár a „közös
költség” elvének alkalmazása nélkül. Az önrész megosztásának elve megváltozásával az önerők az alábbiak
szerint változtak:
Eredeti önerő:

Berettyóújfalu: 44.315.034 -Ft
Biharkeresztes: 11.845.065-Ft
Ártánd: 1.562.313-Ft
Mezőpeterd: 1.681.122-Ft

Új önerő:

Berettyóújfalu: 16.246.328 -Ft
Biharkeresztes: 19.250.436-Ft
Ártánd: 14.685.012-Ft
Mezőpeterd: 9.724.049-Ft

Mezőpeterd, Ártánd és Biharkeresztes új önereje jelentősen megnőtt a korábbiakhoz képest.
A projektben partnerként szintén részt vevő Nagyvárad Város Önkormányzata vállalta, hogy a nem elszámolható
költség lakosságszám arányosan rájuk eső részét finanszírozza (ugyanis az előkészítési költségek meghaladták az
elszámolható keretet és ennek teljes egészét, 18.791.749-Ft-ot eddig Berettyóújfalu fizette ki). A nem
elszámolható költségek 90 %-ának, 17.090.668-Ft-nak Nagyvárad általi finanszírozásával lehetővé válik a
költségek átcsoportosítása.
A nem elszámolható költségek magyarországi partnereket terhelő 10 %-a az alábbiak szerint oszlik meg:
Berettyóújfalu: 1.277.807 -Ft
Biharkeresztes: 335.424-Ft
Ártánd: 39.931-Ft
Mezőpeterd: 47.918-Ft
Felek rögzítik, hogy Mezőpeterd Község Önkormányzata, Biharkeresztes Város Önkormányzata és Ártánd Község
Önkormányzata a rájuk eső új önerő és eredeti önerő különbözetét, valamint a rájuk eső nem elszámolható költség
összegét nem tudják teljes egészében önerőként a projekt rendelkezésére bocsátani.
Mezőpeterd Község Önkormányzata az eredeti önerő megfizetésén felül a ráeső 8.090.845-Ft összegből (melyből az
új és az eredeti elszámolható önerő különbözet 8.042.927-Ft, a nem elszámolható költség pedig 47.918-Ft)
1.600.000-Ft-ot, Biharkeresztes Város Önkormányzata az eredeti önerő megfizetésén felül a ráeső 7.740.795-Ft
összegből (melyből az új és az eredeti elszámolható önerő különbözet 7.405.371-Ft, a nem elszámolható költség
pedig 335.424-Ft) 5.000.000-Ft-ot,
Ártánd Község Önkormányzata az eredeti önerő megfizetésén felül a ráeső 13.162.639-Ft összegből (melyből az új
és az eredeti elszámolható önerő különbözet 13.122.699-Ft, a nem elszámolható költség pedig 39.931-Ft) 1.600.000Ft-ot bocsátanak önerőként rendelkezésre.
2.) A megállapodás célja:
Az önerő átcsoportosítása nélkül az előkészítési munkákra már kifizetett 59.000.000-Ft elvész, ugyanis ha nem tudja
minden önkormányzat a rá eső önrészt előteremteni, a támogatás megvonásra kerül. Ennek elkerülésére Felek az
önerő átcsoportosítása mellett döntöttek.
3.) A megállapodás tárgya:
Felek megállapodnak, hogy Berettyóújfalu Város Önkormányzata a 3 partner település által meg nem fizetett
önerőket Mezőpeterd Község Önkormányzata tekintetében 6.490.845-Ft erejéig, Biharkeresztes Város
Önkormányzata tekintetében 2.740.795-Ft erejéig, Ártánd Község Önkormányzata tekintetében 11.562.639-Ft
erejéig átvállalja. Ennek összege 20.794.270.-Ft, melynek fedezete a Berettyóújfalu által már korábban, az
előkészítő munka során kifizetett, a pályázatban elszámolható és visszaigényelhető költség.
Berettyóújfalu Város Önkormányzata csak az előkészítő munkák elszámolásának megtörténte után tudja a fenti
támogatást átadott pénzeszközként a három önkormányzat rendelkezésére bocsátani.
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4.) Elfogadó nyilatkozat:
Mezőpeterd Község Önkormányzata, Biharkeresztes Város Önkormányzata és Ártánd Község Önkormányzata
elfogadják jelen megállapodás 3.) pontja szerinti, Berettyóújfalu Város Önkormányzata által nyújtott önerő
kiegészítést.
5.) A pályázat határon átnyúló projektet támogat, ezért a pénzügyi elszámolás euróban történik. Az önerő mértéke és
a Berettyóújfalu Város Önkormányzata által átadott pénzeszközként nyújtott támogatás mértéke is euró alapon,
273,93 Ft/euró bázisárfolyamon került kiszámításra.
Az árfolyam ingadozásából származó többletköltség megfizetését az ezen megállapodásban résztvevő
önkormányzatok átvállalják.
Berettyóújfalu, 2011. november 24.
…............................................

…............................................

…............................................

…..............................................

Benkő Sándor polgármester: Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a III. számú
határozati javaslattal.
A képviselő-testület 4 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi
határozatot hozta:
201/2011. (XII. 1.) ÁKt. határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország-Románia Határon
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013 HURO/0802 pályázati felhívásra benyújtott
„Berettyóújfalu-Oradea közötti kerékpárút építése” HURO/0802/091 regisztrációs számú
projekthez szükséges saját részt, 14.685.012 Ft-ot (1 euro=273,93 Ft) 53.608,63 €-ot a
tárgy évi költségvetéséből biztosítja.
Felelős: Benkő Sándor polgármester
Határidő: azonnal
Mivel több tárgyalandó téma nem volt, Benkő Sándor polgármester, ülésvezető elnök
a képviselő-testület rendkívüli ülését bezárta.
K.m.f.
Benkő Sándor
polgármester

Árgyelán Andrea
körjegyző

Pálné Fazekas Irén
jegyzőkönyv hitelesítő
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