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Előterjesztés
a BFT által támogatásban részesített Vászoly Község településfejlesztési
pályázatáról
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 BFT-határozat alapján a nyertes pályázóknak odaítélésre.
Vászoly Község Önkormányzatának P-TF-36/2019 számú, „Vászoly Forrás-tó vízi színpad
átépítésével egybekötött közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztés” tárgyú pályázata a
26/2019. (09.27.) számú BFT határozat alapján 5.000.000 Ft összegű támogatást nyert.
A támogatási szerződés 2019.11.11-én megkötésre került.
A projekt megvalósításának támogatási szerződés szerinti
 kezdő időpontja 2019.09.01.,
 befejezési határideje 2020.10.15.,
 elszámolási határideje pedig 2020.10.31.
A Kedvezményezett benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására
vonatkozó szakmai- és pénzügyi beszámolót.
A Támogató által előírt hiánypótlási dokumentáció 2020. december 23-án érkezett be a
munkaszervezethez, majd a projekt mevalósítását ellenőrzendő BFT helyszíni ellenőrzésre /
szemlére 2020. február 5-én került sor.
A szakmai- és pénzügyi beszámoló ellenőrzése, valamint a helyszíni ellenőrzés során
nyilvánvalóvá vált, hogy Kedvezményezett a támogatási szerződésben rögzített kezdési
időponttól számítva (2019. szeptember 1.) a 9. hónapban (vállalkozási szerződés aláírása:
2020. július 8., munkaterület átadás-átvétel: 2020. július 10.) kezdte meg a projekt
megvalósítását.
Polgármester urat 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.
Vászoly Község polgármesterének kérelme a projekt kezdési időpontjának módosítására
2021.02.15-én érkezett be a munkaszervezethez. A kérelem szerint a projekt kezdési
időpontját 2019.09.01-ről 2020.07.01-re szeretnék módosítani.
Indoklásként előadták, hogy a pályázat beadásakor elkészült terveket módosítani kellett, amit
egyrészt a statikai vizsgálatok indokoltak, valamint a lakossági észrevételek alapján a
tervezett WPC borítást helyett természetazonosabb vörösfenyő burkolat került a
viziszinpadra.
A tervezési szakasz befejeztét követően a kialakult vírushelyzet újabb problémákat vetett fel.
A kivitelezéshez szükséges vasszerkezetek horganyozására nehezen sikerült olyan helyet
találni, ahol ezt a munkátvállalni tudták, egyrészt a vírushelyzet, másrészt az elemek nagysága
miatt.
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A nyertes kivitelezőkkel való szerződéskötésre 2020. július 8-án, a munkaterület átadásátvételre 2020. július 10-én került sor.
A késedelme kezdés miatt a Kedvezményezett megszegte a támogatási szerződés (TSZ) 2.1.
pontját, mivel nem tartotta be a TSZ-ben rögzített kezdési időpontot, és elmulasztotta
kezdeményezni a kezdési időpont 3 hónapon túli késedelme miatt a szerződésmódosítást.
A TSZ 5.3. pontja alapján a Tanácsnak (Támogatónak) az alábbi két lehetősége van:
1. A Támogató elfogadja Vászoly Község Önkormányzatának a szerződésszegéssel
kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a település
támogatási szerződés módosítási kérelmének (kezdési időpont módosítása). Arra
az esetre, ha a Tanács így határoz, jelezzük, hogy a Kedvezményezett által kért új
határidő összhangban van a forrásra vonatkozó (módosított) ITM-BFT támogatási
szerződéssel.
2. A Támogató a szerződésszegésre való tekintettel a támogatási szerződéstől eláll, a
felszabaduló 5.000.000,- 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 megvalósította, így javasoljuk, hogy a Tanács ne álljon el a
szerződéstől és engedélyezze a település részére a támogatási szerződés módosítást.
Siófok, 2021. február 17.
Dr. Bóka István
elnök

…./2021 (02.19.) BFT határozat
A Tanács a BFT által támogatásban részesített Vászoly Község településfejlesztési
pályázatáról szóló előterjezstést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
A Tanács elfogadja Vászoly Község Önkormányzatának P-TF-36/2019 számú, „Vászoly
Forrás-tó vízi színpad átépítésével egybekötött közösségfejlesztést célzó közterületi
fejlesztés” 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 2020.07.01-re módosul.
Felelős: Dr. Bóka István elnök
Határidő: értelem szerint
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