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Előterjesztés
a BFT 2020. és 2019. évi fejlesztési forrásának felhasználásáról

1. 2020. évi fejlesztési forrás – rendezvény támogatás
A Tanács 2019. decemberi ülésén fogadta el az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
által a 2020. évre biztosítandó 219.090.000,- Ft fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó
javaslatot.
A 2020. évi fejlesztési forrásból a „Kiemelt rendezvények, helyi identitást erősítő rendezvények
támogatása” fejlesztési célra a Tanács összesen 22.000.000,- Ft-ot biztosított.
A BFT 21/2020 (V.15)-i határozatában, a balatoni rendezvények esetében 17 db támogatási
kérelemről és mindösszesen 21.500.000,- Ft forrásról döntött.


a fennmaradó 500.000, Ft esetében nem hozott döntést, mivel a Kedvezményezett, a
Balatonfűzfő Római Katolikus Plébánia, BALAKAT – Bódi Mária Magdolna
Szentségimádási Hétvége című rendezvényének támogatását az utolsó pillanatban
visszamondta. Helyette a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke Csopak Község
Önkormányzatának a „Heppiend Fesztivál 2020” című rendezvényére tett támogatási
javaslatot.



Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata a „Mária napok- XXXVII. Nemzetközi
Fúvószenekari találkozó- Balatonmáriafürdő” elnevezésű rendezvényére nyújtotta be
támogatási kérelmét, melyet a BFT 2020. május 15-i határozatában támogatott. A
Kedvezményezett jelezte, hogy a rendezvény a koronavírus járványra való tekintettel
elmaradt, helyette a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke Balatonmáriafürdő Község
Önkormányzatának „Máriai Napok- 2020. augusztus 20.-i rendezvényére” tett
támogatási javaslatot.

A támogatási javaslatok alapján beérkezett támogatási kérelmek:
adatok (Ft-ban)
Javaslatot
benyújtotta

Veszprém
Megyei
Közgyűlés
Somogy
Megyei
Közgyűlés

Iktatószám

Kedvezményezett
neve

Rendezvény
megnevezése

P-KR19/2020

Csopak Község
Önkorányzata

Heppiend
Fesztivál
2020

P-KR22/2020

Balatonmáriafürdő
Község
Önkormányzata

Máriai
Napok- 2020.
augusztus
20.-i
rendezvény

Rendezvény
típusa
Helyi
identitást
erősítő
kiemelt
rendezvény
Helyi
identitást
erősítő
kiemelt
rendezvény

Teljes
projekt
összköltsége
(tájékoztató
jellegű adat)

Támogatási
összeg

Projektelem
összköltsége

Támogatási
intenzitás
(projektelem)

500.000

500.000

100,00%

1.000.000

500.000

500.000

100,00%

1.008.040

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség munkatársai a beérkezett javaslatok alapján
már bekérték a Kedvezményezettektől a „Támogatási kérelem-adatlapokat” és a szükséges
nyilatkozatokat a BFT döntés előkészítése érdekében.
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A beérkezett támogatási-kérelem adatlapok feldolgozását követően a Támogatottak adatai
pontosításra kerültek. Több rendezvény esetében (jellemzően nagy rendezvények) az egyéb
támogatások elszámolhatóságának biztosítása érdekében csak a rendezvény egy
résztevékenysége kerül a BFT által támogatásra. Ezen esetekben elszámolható költségként csak
a rendezvény támogatott résztevékenységének költsége került feltüntetésre A rendezvény
megvalósulását követően a szakmai beszámolóban azonban a Támogatottól a teljes
rendezvényről kérjük a tájékoztatást.
Mivel az adatvédelmi Tv értelmében a támogatási adatlap minden adata nem hozható
nyilvánosságra, így azok nem kerülnek az előterjesztés mellékleteként csatolásra. A részletes
támogatási adatlapok a Balatoni Integrációs Kft. irodájában megtekinthetőek.
Kérem a Tanácsot az előterjesztésben megfogalmazott javaslatok elfogadására.
II. 2019. évi fejlesztési forrás - Vállus Község településfejlesztés pályázata
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) a Balaton Fejlesztési Tanács részére 2019.
évre 220.297.043 Ft fejlesztési forrást biztosított, mely összegből a „Településfejlesztési
beruházások támogatása” fejlesztési célra 141.064.043 Ft került a 26/2019.(09.27.) számú BFThatározat alapján a nyertes pályázóknak odaítélésre.
A projektgazdákkal a támogatási szerződések 2019 végén megkötésre kerültek, néhány projekt
már meg is valósult, de a koronavírus járvány okozta nehézségek (pl. az anyagi források és
kivitelezői kapacitások szűkülése) miatt a projektgazdák jelentős része a munkák
elhalasztására, a támogatási szerződésben foglalt határidők módosítására kényszerült. Annak
érdekében, hogy a projektek megvalósítását segítse, a BFT 2020. áprilisában kezdeményezte
az ITM-nél a forrás felhasználására vonatkozó ITM-BFT támogatási szerződésben foglalt
feladatok megvalósítási határidejének meghosszabbítását egy évvel, azaz 2022.01.31-ig, amit
az ITM el is fogadott.
Emellett a megvalósítás alatt álló projektek esetében, amennyiben a támogatási szerződésben
foglalt határidők késedelmet szenvednek, természetesen a veszélyhelyzet során alkalmazandó
egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5) Korm.rendelet és a
veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról szóló 2020. évi LVIII.
törvény rendelkezései szerint járunk el, és biztosítjuk a jogszabályok által megszabott határidő
számítási kedvezményeket a projektgazdák számára (ennek módja részletesen kifejtve az
előterjesztés későbbi fejezetében).
Vállus Község pályázata
Vállus Község P-TF-29/2019 számú, „Közterületi fejlesztések Válluson” tárgyú pályázata a
BFT határozata alapján 4.941.710 Ft összegű támogatást nyert. A támogatási szerződés
2019.11.13-án megkötésre került. A projekt megvalósításának támogatási szerződés szerinti
kezdő időpontja 2019.09.01., befejezési határideje 2020.05.31., elszámolási határideje pedig
2020.06.15. volt. A Kedvezményezett az elszámolási határidőig nem nyújtotta be szakmaipénzügyi beszámolóját, nem jelezett problémát a megvalósítással kapcsolatban, és nem
kezdeményezett határidő hosszabbítást sem.
2020. június végén - a munkaszervezet kezdeményezésére - a település polgármestere jeleztet,
hogy a projektet különféle okok miatt még nem kezdték meg, de továbbra is szeretnék
megvalósítani. A polgármestert tájékoztattuk, hogy mivel a projektet nem kezdték meg 6
hónapon belül, az eset támogatási szerződés szerint szerződésszegésnek minősül. Ilyen esetben
a település írásbeli kérelme alapján a Balaton Fejlesztési Tanács jogosult dönteni a projekt
támogatási szándékának fenntartásáról vagy a támogatási szerződéstől való elállásról.
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Vállus Község polgármesterének kérelme a projekt kezdési időpontjának és befejezési
határidejének módosítására 2020.08.10-én érkezett be. A kérelem szerint a projekt kezdési
időpontját 2019.09.01-ről 2020.01.15-re, befejezési határidejét 2020.05.31-ről 2020.11.30-ra
szeretnék változtatni. Indoklásként előadták, hogy a tervezőkkel csak a támogatási szerződés
megkötését követően vették fel a kapcsolatot, a tervezői szerződés 2020.01.15-én jött létre,
2020.03.15-i teljesítési határidővel. Ezután került volna sor a kivitelező kiválasztására, azonban
a koronavírus járvánnyal összefüggő vészhelyzeti korlátozások miatt késedelembe estek és az
eljárást csak a korlátozások feloldását követően tudták lefolytatni. A nyertes kivitelezővel való
szerződéskötésre 2020.07.14-én került sor, 2020.09.15-i teljesítési határidővel.
A leírtakból megállapítható, hogy a Kedvezményezett megszegte a támogatási szerződést
(TSZ) az alábbi pontban:
 TSZ 2.1. pontja: Nem tartotta be a TSZ-ben rögzített kezdési időpontot, továbbá
elmulasztotta kezdeményezni a kezdési időpont 3 hónapon túli késedelme miatti
szerződésmódosítást.
A Kedvezményezett nem tartotta be TSZ szerinti befejezési és elszámolási határidőt sem,
azonban emiatt elmarasztalni nem lehet, mert a (koronavírus járvány miatti) veszélyhelyzet
során alkalmazandó egyes belügyi és közigazgatási tárgyú szabályokról szóló 85/2020. (IV.5)
Korm.rendelet 18.§ (1) szerint a központi költségvetés terhére nyújtott költségvetési
támogatásból megvalósuló, a veszélyhelyzet kihirdetése napján megvalósítási határidőben lévő
projektek esetén a támogatott tevékenység időtartama a veszélyhelyzet időtartamával
megegyező mértékben meghosszabbodik. A veszélyhelyzet a jogszabályi definíció szerint a
veszélyhelyzet megszűnésével kapcsolatos átmeneti szabályokról szóló 2020. évi LVIII.
törvény hatályba lépésének időpontjában, 2020.07.22-én szűnt meg, egyúttal ettől az időponttól
érvényes a törvény 7.§-a, mely szerint a központi költségvetési támogatás terhére megvalósuló
projektek esetében a támogatott tevékenység időtartama a törvény hatályba lépését követő 180.
napig (azaz 2021.01.18-ig) meghosszabbodik. A Kedvezményezett által kért, módosított
befejezési határidő ettől korábbi.
A TSZ 5.3. pontja alapján a Támogatónak az alábbi két lehetősége van:
1. A Támogató elfogadja Vállus Község Önkormányzatának a szerződésszegéssel
kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a település
támogatási szerződés módosítási kérelmének. Arra az esetre, ha a Tanács így
határoz, jelezzük, hogy a Kedvezményezett által kért új határidők összhangban
vannak a forrásra vonatkozó (módosított) ITM-BFT támogatási szerződéssel.
2. A Támogató a szerződésszegésre való tekintettel a támogatási szerződéstől eláll, a
felszabaduló 4.941.710 Ft támogatási összeget a döntési listában szereplő
következő, forráshiány miatt elutasított pályázó részére ajánlja fel (Balatonlelle
Város Önkormányzata, „Öregparkból Rózsapark” című projekt, eredeti támogatási
igény 15 millió Ft).
Mivel a település a projektjét meg kívánja valósítani, a vállalkozási szerződését aláírta, és a
projekt átütemezésére vonatkozó indokai elfogadhatóak, így javasoljuk, hogy a Tanács ne álljon
el a szerződéstől és engedélyezze a település részére a támogatási szerződés módosítást.
Siófok, 2020. augusztus 28.
Dr. Bóka István
elnök
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…./2020 (08.28.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2020. és 2019. évi fejlesztési forrás
felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A Tanács a 2020. évi fejlesztési forrás terhére a „Kiemelt rendezvények, helyi identitást
erősítő rendezvények támogatása” megnevezésű fejlesztési keretből az alábbi
rendezvény megvalósítását támogatja:
Támogatott rendezvények:
(adatok Ft-ban)
Javaslatot
benyújtotta

Iktatószám

Kedvezményezett
neve

Rendezvény
megnevezése

Veszprém
Megyei
Közgyűlés

P-KR19/2020

Csopak Község
Önkorányzata

Heppiend
Fesztivál 2020

Somogy
Megyei
Közgyűlés

P-KR22/2020

Balatonmáriafürdő
Község
Önkormányzata

Máriai Napok2020.
augusztus 20.-i
rendezvény

Rendezvény
típusa
Helyi
identitást
erősítő
kiemelt
rendezvény
Helyi
identitást
erősítő
kiemelt
rendezvény

Támogatási
összeg

Projektelem
összköltsége

Támogatás
i intenzitás
(projektele
m)

Teljes projekt
összköltsége
(tájékoztató
jellegű adat)

500.000

500.000

100,00%

1.000.000

500.000

500.000

100,00%

1.008.040

2. A Támogató elfogadja Vállus Község Önkormányzatának P-TF-29/2019 számú,
„Közterületi fejlesztések Válluson” tárgyú pályázata szerződésszegéssel kapcsolatos
indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a település támogatási
szerződés módosítási kérelmének. A projekt kezdési időpontja 2019.09.01-ről
2020.01.15-re, a befejezési időpont 2020.05.31-ről 2020.11.30-ra, az elszámolási
határidő pedig 2020.06.15-ről 2020.12.15-re módosul.
Felelős: Dr. Bóka István elnök
Határidő: értelem szerint
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