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Határozat:
15/2014. (II. 25.) számú
ÁKt határozat
16/2014. (II. 25) számú
ÁKt határozat
17/2014. (II. 25.) számú
ÁKt határozat

Pályázat benyújtásáról BM EU Önerő Alap támogatásra - kerékpárút

A151

Az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
fejlesztési támogatására kiírt pályázat benyújtásáról
Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési
kötelezettségeinek megállapításáról
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JEGYZŐKÖNYV
Készült: Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. február 25-én – kedd –
15:00 órai kezdettel a Biharkeresztesi Közös Önkormányzati Hivatal Ártándi Irodájában
megtartott rendkívüli nyilvános üléséről
Jelen vannak:
Benkő Sándor
Pálné Fazekas Irén

polgármester
alpolgármester

Kiss István, Varga Gézáné, Varga Róbert
Dr. Köstner Dávid

aljegyző

Élesné Tóth Anikó

jegyzőkönyvvezető

Benkő Sándor polgármester – ülésvezető elnök – megállapítja, hogy az ülés
határozatképes, mivel az 5 megválasztott képviselőből 5 fő jelen van, a képviselő-testület
ülését megnyitja.
Javasolja, hogy a meghívóban szereplő napirendi pontot tárgyalja meg a képviselő-testület.
Kéri a képviselőket, szavazzanak, egyetértenek-e a napirendi ponttal.
Javasolt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Belügyminisztérium által kiírt EU Önerő Alap támogatás benyújtására
„Berettyóújfalu – Nagyvárad közötti kerékpárút építése” című pályázatra vonatkozóan
2. Előterjesztés pályázat benyújtásáról az adósságkonszolidációban részt nem vett
települési önkormányzatok fejlesztési támogatására
3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettségeinek megállapításához
4. Különfélék
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
Elfogadott napirendi pont:
1. Előterjesztés a Belügyminisztérium által kiírt EU Önerő Alap támogatás
benyújtására „Berettyóújfalu – Nagyvárad közötti kerékpárút építése” című
pályázatra vonatkozóan
2. Előterjesztés pályázat benyújtásáról az adósságkonszolidációban részt nem vett
települési önkormányzatok fejlesztési támogatására

3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításához
4. Különfélék
Tárgyalt napirendi pont:
1. Előterjesztés a Belügyminisztérium által kiírt EU Önerő Alap támogatás
benyújtására „Berettyóújfalu – Nagyvárad közötti kerékpárút építése” című
pályázatra vonatkozóan
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt. Ártánd
Község Önkormányzata a „Berettyóújfalu – Nagyvárad közötti kerékpárút építése” című
HURO/0802/091/AF azonosítószámú elnyert uniós pályázatához kívánja megigényelni a BM EU Önerő
Alap támogatást. Kéri a képviselőket tegyék fel kérdéseiket az előterjesztéssel kapcsolatosan.

Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket, szavazzanak egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti, alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Berettyóújfalu – Nagyvárad közötti
kerékpárút építése” (Cycle path consturction between Berettyóújfalu and Oradea, Acronym:
BEORKER) című HURO/0802/091/AF azonosítószámú elnyert uniós pályázatához
megigényli a BM EU Önerő Alap támogatást. Ártánd által elnyert projektrész támogatási
szerződés szerinti összköltsége 1 072 172,51 EUR, melyből az európai uniós támogatás
összege 911 346,63 EUR (85%), hazai társfinanszírozás keretében biztosított összeg
107 217,25 EUR (10%). Ártánd Község részéről biztosítandó saját forrás összege 53 608,63
EUR (5%) azaz 15.953.927.- Ft.
A BM EU Önerő Alap támogatási igény jelen esetben a saját forrás 75 %-a, azaz 40 206,47
EUR, ami a 6/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti technikai árfolyam szerint átszámítva
11 965 445.- Ft.

Forrásösszetétel

Ártánd Község
költségvetéséből
finanszírozott saját erő

EUR

2014. év
a 6/2014. (I. 31.) BM
rendelet 10.§ (4)
bekezdés szerinti
technikai árfolyam
Ft/euro

HUF

13 402,16

297,60

3 988 482

40 206,47

297,60

11 965 445

53 608,63

297,60

15 953 927

Európai uniós támogatás összege
(85%)

911 346,63

297,60

271 216 758

Hazai társfinanszírozás keretében biztosított
összeg (10%)

107 217,25

297,60

31 907 854

1 072 172,51

297,60

319 078 539

Saját forrás összege
(5%)

BM EU Önerő Alap
támogatás (75%)
Összes önerő összege

Összes elszámolható költség (100%)

Ártánd Önkormányzat Képviselő-testülete a BM EU Önerő Alap támogatási igény
benyújtását jóváhagyja.
Ártánd Község Önkormányzata a fejlesztéshez szükséges önerőt a 2014. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: folyamatos
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
15/2014. (II. 25.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a „Berettyóújfalu – Nagyvárad közötti
kerékpárút építése” (Cycle path consturction between Berettyóújfalu and Oradea,
Acronym: BEORKER) című HURO/0802/091/AF azonosítószámú elnyert uniós
pályázatához megigényli a BM EU Önerő Alap támogatást. Ártánd által elnyert projektrész
támogatási szerződés szerinti összköltsége 1 072 172,51 EUR, melyből az európai uniós
támogatás összege 911 346,63 EUR (85%), hazai társfinanszírozás keretében biztosított
összeg 107 217,25 EUR (10%). Ártánd Község részéről biztosítandó saját forrás összege
53 608,63 EUR (5%) azaz 15.953.927.- Ft.
A BM EU Önerő Alap támogatási igény jelen esetben a saját forrás 75 %-a, azaz 40 206,47
EUR, ami a 6/2014. (I. 31.) BM rendelet szerinti technikai árfolyam szerint átszámítva
11 965 445.- Ft.

Forrásösszetétel

Ártánd Község
költségvetéséből
finanszírozott saját erő

EUR

2014. év
a 6/2014. (I. 31.) BM
rendelet 10.§ (4)
bekezdés szerinti
technikai árfolyam
Ft/euro

HUF

13 402,16

297,60

3 988 482

40 206,47

297,60

11 965 445

53 608,63

297,60

15 953 927

Európai uniós támogatás összege
(85%)

911 346,63

297,60

271 216 758

Hazai társfinanszírozás keretében biztosított
összeg (10%)

107 217,25

297,60

31 907 854

1 072 172,51

297,60

319 078 539

Saját forrás összege
(5%)

BM EU Önerő Alap
támogatás (75%)
Összes önerő összege

Összes elszámolható költség (100%)

Ártánd Önkormányzat Képviselő-testülete a BM EU Önerő Alap támogatási igény
benyújtását jóváhagyja.
Ártánd Község Önkormányzata a fejlesztéshez szükséges önerőt a 2014. évi költségvetése
terhére biztosítja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

2. Előterjesztés pályázat benyújtásáról az adósságkonszolidációban részt nem vett
települési önkormányzatok fejlesztési támogatására
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt.
Adósságkonszolidációban részt nem vett települési Önkormányzatok részesülhetnek ebben a
támogatásban. Rendelet határozza meg, hogy mely települések, milyen típusú fejlesztéseinek
támogatására nyílik lehetőség, egyidejűen több fejlesztési terület is megpályázható.
Kéri a képviselőket mondják el véleményüket az előterjesztéssel kapcsolatosan.
Kiss István képviselő: Véleménye szerint a pályázatot arra kellene fordítani, hogy minden utca
aszfaltos legyen.
Benkő Sándor polgármester: A pályázat lehetőséget biztosít vízrendezési és
csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására. Mivel jelenleg a Rákóczi utca egyik
oldalán van megoldva a vízelvezetés, véleménye szerint ebből a pályázatból az utca másik
oldalát is rendbe lehetne tenni. A pályázat keretében az út kiegyenlítésére, padkák, bejárók
rendbetételére kerülhetne sor.
Varga Róbert képviselő: Nagyon jó lehetőség lenne a település számára, ha megvalósulhatna
a pályázati pénzből az utca rendbetétele.
Benkő Sándor polgármester: Mivel további kérdés, észrevétel nem volt, kéri szavazzanak,
egyetértenek-e azzal, hogy a vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére,
felújítására megnevezett fejlesztési pontra nyújtsanak be pályázatot. Egyetértenek-e az alábbi
határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium 10/2014. (II. 19.)
BM rendelete szerinti „az adósságkonszolidációban részt nem vett települési önkormányzatok
fejlesztési támogatásáról” szóló pályázat vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer
kiépítésére, felújítására megnevezett fejlesztési pontjára kíván pályázatot benyújtani.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet szerinti
támogatási igény benyújtását jóváhagyja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
folyamatos
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
16/2014. (II. 25.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a Belügyminisztérium 10/2014. (II.
19.) BM rendelete szerinti „az adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztési támogatásáról” szóló pályázat vízrendezési és
csapadékelvezetési rendszer kiépítésére, felújítására megnevezett fejlesztési
pontjára kíván pályázatot benyújtani.
Ártánd Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 10/2014. (II. 19.) BM rendelet
szerinti támogatási igény benyújtását jóváhagyja.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő: folyamatos

3. Előterjesztés Ártánd Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből
eredő fizetési kötelezettségeinek megállapításához
Benkő Sándor polgármester: Az előterjesztést a képviselők megkapták, megismerték azt.
Törvényi kötelezettségnek tesznek eleget a határozat elfogadásával, melyet a költségvetési
rendelet melléklete is tartalmaz.
Mivel kérdés, hozzászólás nem érkezett, kéri a képviselőket szavazzanak, egyetértenek-e az
előterjesztés szerinti alábbi határozati javaslattal:
Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető ügylethez
történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1)
bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek összegét, valamint az adósságot
keletkeztető ügyleteiből eredő 2014-2017. évi fizetési kötelezettségeinek három évre várható
összegét a határozat melléklete szerint hagyja jóvá.
Felelős:
Benkő Sándor polgármester
Határidő:
folyamatos
5 jelenlevő képviselőből 5 képviselő vett részt a szavazásban, 5 képviselő igennel, 0 képviselő
nemmel szavazott, 0 képviselő tartózkodott.
17/2014. (II. 25.) számú ÁKt határozat:
Ártánd Község Önkormányzata Képviselő-testülete az adósságot keletkeztető
ügylethez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm.
rendelet 2. § (1) bekezdése alapján az önkormányzat saját bevételeinek összegét,
valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 2014-2017. évi fizetési
kötelezettségeinek három évre várható összegét a határozat melléklete szerint hagyja
jóvá.
Felelős:
Határidő:

Benkő Sándor polgármester
folyamatos
Melléklet a 17/2014. (II. 25.) számú ÁKt határozathoz:

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

kmft.

Benkő Sándor
polgármester

Dr. Juhász Marica
jegyző

