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Kiegészítés
a BFT 2018. évi fejlesztési forrásának felhasználásáról szóló
előterjesztéshez
Jelen előterjesztés kiegészítésben a BFT Támogatási Szabályzat módosításához kívánunk
kiegészítést tenni.
Jelen módosítási javaslat a Támogatási Szabályzat 2. pontjában meghatározott, a beérkezett
pályázatok kezelése, bírálatra történő előkészítése során alkalmazandó szabályokhoz
kapcsolódik.
A pályázatok, beérkezésüket követően 2 féle ellenőrzésen esnek át:
 jogosultsági ellenőrzés – korábban formainak hívtuk. Elemei: a pályázatot határidőben
nyújtották be, az igényelt támogatás mértéke és összege megfelel a pályázati
korlátoknak, a pályázó a lehetséges pályázói körbe tartozik, a projekt adatlap a kért
formátumban beadásra került, a pályázat célja megfelel a felhívásban rögzített
támogatási területeknek.
 tartalmi ellenőrzés - A jogosultsági szempontból megfelelő pályázatok tartalmi
ellenőrzése keretében vizsgáljuk valamennyi csatolandó melléklet meglétét. A hiányos
pályázatok egyszeri alkalommal hiánypótlás keretében kiegészíthetőek.
 A jogosultsági és tartalmi szempontból megfelelő pályázatok kerülnek bírálatra
előkészítésre.
A BFT munkaszervezete a korábbi pályázati kiírások keretében egyidőben végezte el a
pályázatok formai és tartalmi ellenőrzését, és a mindkét szempontból megfelelő (hiánytalan)
pályázatok kerültek befogadásra.
A hatályos ÁHT azonban más terminusokat és ütemezést használ a folyamat leírására, melyet
érvényesíteni kívánunk a szabályzatban:
 A pályázat jogosultsági és tartalmi ellenőrzése két lépcsőben történik.
 Az első – jogosultsági megfelelés - esetén kerül befogadásra a pályázat, ami nem jelenti
a tartalmi megfelelést.
 A tartalmi megfelelés a feltétele a bírálatra történő előkészítésnek. Ellenkező esetben a
pályázat elutasításra kerülhet. A tartalmi megfelelésről tartalmi megfelelőségi értesítés
kerül kiküldésre.
A fenti módosítási javaslat szövegszerű megjelenítése a Szabályzatban:
(a törlésre javasolt részeket áthúzással, az új részeket dőlt és aláhúzott formátummal jelöltük.
„2. A beérkezett pályázatok kezelése, bírálatra történő előkészítése során alkalmazandó
szabályok
A benyújtott pályázatok döntésre való előkészítését, a folyamat írásos dokumentálását a Kft.
végzi. Ennek keretében
 A pályázati felhívásban leírt formaijogosultsági és tartalmi feltételek megfelelősége
szempontjából megvizsgálja és értékeli a pályázatokat. A formai jogosultsági és
tartalmi értékelésről formai értékelőlapot állít ki.
 A formai jogosultsági befogadás feltételeinek teljesülése esetén befogadó nyilatkozatot
bocsát a pályázó rendelkezésére legfeljebb a pályázat benyújtását követő 7. napig. A
befogadó nyilatkozatot a Kft. készíti elő és a Tanács Elnöke írja alá és küldi ki. A
befogadás dátuma a hiánytalanul beérkezett pályázat beérkezési dátuma.
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 FormaiTartalmi hiányossággal beérkezett pályázat esetén - amennyiben a pályázati
felhívás lehetőséget biztosít a hiánypótlásra - a Kft a pályázat kijavítására szólítja fel a
pályázót.
A hiánypótlást egyszeri alkalommal, kizárólag írásban, a hiánypótlási felszólítás
kézhezvételét követő 8 munkanapon belül kell teljesíteni. A BFT a 8 munkanapos
hiánypótlási határidőtől az egyes pályázati felhívások esetében eltérhet.
Amennyiben a pályázó a hiánypótlást határidőben és teljeskörűen teljesítette, erről
befogadó nyilatkozatban tartalmi megfelelőségi értesítés kerül értesítésre kiküldésre
legfeljebb a hiánypótlás beérkezését követő 7. napig. A befogadás dátuma a
hiánypótlás beérkezésének dátuma.
A közreműködő szervezet a hiánypótlási eljárás során indokolt esetben tisztázó kérdést
tehet fel.
Érvénytelen és további vizsgálat nélkül elutasításra kerül a pályázat, ha a
hiánypótlási felhívásnak a pályázó nem tett határidőben és/vagy teljes körűen
eleget. Az elutasításról szóló értesítés tartalmazza az elutasítás okát és a
jogorvoslat (kifogás) benyújtásának lehetőségét és módját. Az elutasításról a Kft.
írásban értesíti a pályázót, legfeljebb a hiánypótlás benyújtását követő 7. napig.
Az elutasításról szóló értesítést a Kft. készíti elő és a Tanács Elnöke írja alá.
 Lejelenti a Kincstári Monitoring Országos Támogatásellenőrzési Rendszerbe a döntés
előtt 7 nappal a beérkezett pályázatok adatait.
A Kft. a befogadott és tartalmilag megfelelő pályázatokat elemzi, elbírálásra előkészíti. A Kft.
a BFT döntésének megfelelően külső szakértővel / szakértőkkel is értékeltetheti a pályázatokat
szakmai és pénzügyi szempontból. (Ez nem azonos a Szakértői Bizottsággal.)”
Siófok, 2018. május 8.
Dr. Bóka István
elnök
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