BFT ülés, 2019. december 06.

Egybek napirend/I.

Előterjesztés
a 2018. és 2019. évi fejlesztési forrás felhasználásáról
1. A 2018. évi fejlesztési forrás – Zalaszentmárton településfejlesztési pályázat
A 2018. évi „Településfejlesztési beruházások támogatása” keret terhére mindösszesen
140.000.000,- Ft állt rendelkezésre, melyből a BFT 18 projektet támogatott. A támogatási
szerződések az év elején megkötésre kerültek, jelenleg a projektek szakmai és pénzügyi
elszámoltatása, helyszíni ellenőrzése zajlik.
A BFT a fent említett 2018. évi fejlesztési kerete terhére 5.000.000,- Ft támogatást biztosított
„Zalaszentmárton Község Önkormányzata” részére a „Kreatív sportpark és tanösvény
Zalaszentmártonban” című projekt megvalósításához (támogatási szerződés száma: BFT-SZ15/2019).
A támogatási szerződés 2.1. pontja szerint a projekt befejezési határideje 2019. június 30.,
elszámolási határideje 2019. július 30. volt. A támogatási szerződés 4.1. pontja szerint a
Kedvezményezett a támogatás felhasználásáról beszámolni köteles, szakmai beszámolót és
pénzügyi elszámolást kell benyújtania az elszámolási határidőig.
A projekt a befejezési határidőre megvalósult, azonban a szakmai beszámolója és pénzügyi
elszámolása 2019. október 2-án, az elszámolási határidő után két hónappal, késedelmesen
érkezett be a BFT munkaszervezetéhez. A Kedvezményezett nem teljesítette az elszámolásra
voantkozó szerződésben vállalt kötelezettségét és így a szerződés 5.3. pontja alapján súlyos
szerződésszegét követett el.
A támogatási szerződés 5.3. pontja alapján a BFT ilyen esetben a támogatási szerződéstől való
elállásra, vagy amennyiben a szerződés teljesítése már megkezdődött - kártérítési kötelezettség
nélkül -, annak felmondására jogosult.
A Kedvezményezett késedelme - elmondása szerint – adminisztratív okokra vezethető vissza.
A Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. munkatársai 2019. október 22-én helyszíni szemle
keretében ellenőrizték a beruházás megvalósítását és megállapították, hogy a fejlesztés kisebb
garanciális javításokkal a tervezett tartalom szerint, azaz a BFT támogatási céljának
megfelelően megvalósult.
A projekt tartalma:
 Erdei tornapálya / Kreatív sportpark kialakítása: 15 db felnőtt tornaeszköz elhelyezése
(bővített funkciójú erdei tornapálya mely összeköttetésben van a tanösvénnyel):
 Község központjában gyermek játszó- és sporttér kialakítása:
 3,5 km hosszú tanösvény (8 db állomás) kialakítása.
A fentiek alapján a Tanácsnak döntenie kell, hogy él-e támogatási szerződésben rögzített
felmondási jogával.
Figyelembe véve, hogy a Támogatott a projektet megvalósította, az alábbi javaslatot tesszük a
Tanács részére:
A Zalaszentmárton Község Önkormányzata BFT-SZ-15/2019 számú támogatási szerződése
esetén a Tanács ne éljen a szerződés felmondási jogával, és a szerződés érvényben tartása
mellett biztosítsa a támogatott által hiánytalanul benyújtott szakmai és pénzügyi beszámoló
esetén a támogatás kifizetésének lehetőségét a 2018. évi fejlesztési forrás felhasználására
vonatkozó időkorlátokon belül.
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2. 2018. évi fejlesztési forrás – Magyar Úszószövetség rendezvény támogatás
A Balaton Fejlesztési Tanács 2018. évi fejlesztési kerete terhére 1.400.000,- Ft támogatást
biztosított a Szövetség részére az Úszás Napja Balatonfüreden 2018. sportesemény
megrendezéséhez (támogatási szerződés száma: BFT-SZ-79/2018).
A támogatás felhasználáshoz kapcsolódóan a Szövetség szakmai-pénzügyi beszámolója 2019.
február 7-én beérkezett a Balaton Fejlesztési Tanácshoz. A dokumentumok ellenőrzése során
hiányosságok merültek fel, melynek pótlására hiánypótlási felszólítást küldtünk. A hiánypótlást
a támogatási szerződésben meghatározott határidőben a Szövetség nem teljesítette, így a
szerződés 4.5 pontja alapján súlyos szerződésszegét követett el. Ilyen esetben a Balaton
Fejlesztési Tanács jogosult döntést hozni, hogy biztosítja-e továbbra is a támogatás lehetőségét.
A Tanács a 24/2019. (05.21.) számú BFT határozat alapján nem élt a vonatkozó BFT-SZ78/2018 számú támogatási szerződés esetében a támogatási szerződés 5.3. pontjában rögzített
felmondási jogával és hozzájárult ahhoz, hogy hiánytalanul teljesített elszámolás esetén az
elnyert BFT támogatás kifizetésre kerüljön.
Ezt követően újra megkértük az elszámolás hiányzó dokumentumait a Szövetségtől. A 2019.
július 2-án megküldött dokumentáció sajnos továbbra sem volt hiánytalan, így újfent
hiánypótlási felszólítást küldtünk.
A hiánypótlás a mai napig nem érkezett meg részünkre, azaz a Magyar Úszószövetség újra súlyos
szerződésszegést követett el.
November 12-én levélben értesítettük a Szövetséget a szerződésszegés tényéről, hogy ennek
jogkövetkezményeiről a Balaton Fejlesztési Tanács jogosult dönteni december 6-i ülésén.
Jeleztük, hogy a fennálló elszámolási hiányosságok megküldése esetén a Tanács dönteni tud a
támogatási szerződés hatályban tartásáról és a támogatás kifizetésének engedélyezéséről. A
hiányzó dokumentumok megküldésére (az ellenőrzési és előterjesztés előkészítési időt
figyelembe véve) 2019. november 30-át határoztuk meg. Jeleztük továbbá, hogy ha a
hiányosságok 2019. november 30-ig nem érkeznek be irodánkba, akkor a Tanács részére a
támogatási szerződés súlyos szerződésszegés miatti felmondását és a támogatás más célra
történő átcsoportosítását vagyunk kénytelenek javasolni, mivel a támogatási forráskeret
felhasználási határideje 2019. december 31.
A Szövetség részéről semmilyen visszajelzés nem érkezett, így javasoljuk, hogy a Tanács éljen
a támogatási szerződés 5.3. pontjában foglalt felmondási jogával, és az így keletkezett 1,4 millió
Ft maradványt a 32/2019 (09.27.) BFT határozata alapján a „Mozdulj Balaton” program
keretében eszközbeszerzésekre fordítsa.
3. 2019. évi fejlesztési forrás – Magyar Úszószövetség rendezvény támogatás
A Tanács Elnöke – a BFT által adott felhatalmazás alapján - 1.000.000,- Ft támogatási összeggel
támogatásra javasolta a 2019. évi "Úszó Világkupa Balatonfüred" című rendezvényt. A Magyar
Úszószövetség részére az értesítő levet a munkaszervezet 2019.02.21-én megküldte, kérve a
támogatási döntés meghozatalához szükséges támogatási kérelem adatlap és mellékletei
megküldését 2019.03.14-ig.
Ezt követően a Szövetség írásban jelezte, hogy a rendezvény támogatására ennél magasabb,
3.000.000,- Ft támogatásra lenne szüksége. Válaszunkba jeleztük, hogy a rendezvények
támogatására rendelkezésre álló keret már felosztásra került, így a támogatási összeg
megnövelésére nincs lehetőségünk és újfent kértük a támogatási döntés meghozatalához
szükséges támogatási kérelem adatlap és mellékletei megküldését 2019.05.20-ig.

A Szövetségtől semmilyen visszajelzés nem érkezett.
2019. november 20-án újra megkerestük a Szövetséget és jeleztük számára, hogy a Tanács 2019.
évi utolsó ülését 2019. december 6-án tartja. Ezt követően 2019. évi rendezvény támogatására
vonatkozóan a Tanács már nem tud határozatot hozni, így kértük, hogy az előterjesztés
előkészítése érdekében november 30-ig küldje meg a támogatási döntés meghozatalához
szükséges támogatási adatlapot és mellékleteit.
A Szövetségtől továbbra sem érkezett visszajelzés.
A fentiek figyelembe vételével javasoljuk, hogy a Tanács tekintse maradványnak az 1 millió Ft
összeget, és a 38/2018. (12.04.) BFT határozat alapján csoportosítsa át a menedzselési feladatok
finanszírozására.
A javaslat indoklása: Amikor a Tanács 2018. decemberében döntött a 2019. évi
forrásfelhasználásról az egyéb tevékenységek finanszírozási igénye miatt a menedzselési díjat 1
millió forinttal kevesebb összegben határozta meg azzal, hogy a Tanács lehetőséget biztosít ezen
csökkentés visszapótlására a forrásfelhasználás során keletkező maradványok terhére.
A Tanács elnöke - mint a támogatásra javaslattevő – az átcsoportosítási javaslatot támogatja.
Siófok, 2019. december 06.
Balatoni Integrációs Kft.
Határozati javaslat:
…./2019 (12.06.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2018. és 2019. évi fejlesztési forrás
felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A BFT a Zalaszentmárton Község Önkormányzatával megkötött, „Kreatív
sportpark és tanösvény Zalaszentmártonban” projekt megvalósítására vonatkozó
BFT-SZ-15/2019 számú támogatási szerződés esetén nem él a szerződés 5.3. pontjában
rögzített felmondási jogával, és biztosítja – a támogatott által hiánytalanul benyújtott
szakmai és pénzügyi beszámoló alapján - a támogatás kifizetésének lehetőségét a 2018.
évi fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó időkorlátokon belül.
2. A Tanács Magyar Úszószövetséggel megkötött, a „Úszás Napja Balatonfüreden
2018.” rendezvény támogatására vonatkozó BFT-SZ-79/2018 számú támogatási
szerződést – a szerződés 5.3. pontjában foglaltak alapján – az alábbi indok miatt
felmondja: A támogatott nem teljesítette a pénzügyi elszámolás hiánypótlásra vonatkozó
kötelezettségét. A Tanács a BFT-SZ-79/2018 számú támogatási szerződésben rögzített
1,4 millió Ft támogatást a 2018. évi fejlesztési forrás maradványaként kezeli, és a
32/2019 (09.27.) határozata alapján a „Mozdulj Balaton” program keretében
eszközbeszerzésekre fordítja.
3. A Tanács, a 2019. évi fejlesztési forrás rendezvénykerete terhére keletkezett 1 millió
Ft maradványt – a 38/2018. (12.04.) határozata figyelembevételével - átcsoportosítja a
2019. évi fejlesztési forrás menedzselési feladatainak finanszírozására.
Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: értelem szerint

