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Előterjesztés
a BFT 2019. évi fejlesztési forrás felhasználása során keletkezett
maradvány felhasználásáról
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) és a Balaton Fejlesztési Tanács (Tanács)
között létrejött 2019. évi támogatási szerződés 219.233.000 Ft forrást biztosított a balatoni
fejlesztési feladatok ellátására. A forráskeret felhasználása a támogatási szerződésben foglalt
feltételek és feladatterv szerint folyamatosan zajlik.
A forrás felhasználási határideje 2022.04.30.
A Tanács 2021. júliusi ülésén döntött a forrásfelhasználás során 2021.06.30-ig keletkezett
868.258,-Ft maradvány felhasználásáról.
A döntést követően jelezte Vindornyafok Község Önkormányzata, hogy a Tanács által
támogatott településfejlesztési beruházását nem tudja megvalósítani és visszamondja a megítélt
5 millió Ft támogatást, melynek felhasználására - a rendelkezésre álló felhasználási idő
figyelembevételével - az alábbi javaslatot tesszük:
a) 3.000.000,-Ft a Tanács pályázatkezelő informatikai rendszerének fejlesztésére,
b) a fennmaradó 2.000.000,-Ft, a „Mozdulj, Balaton!” program keretében történő
eszközbeszerzésekre.
Indoklás:
a) A BFT által kiírt pályázatok benyújtása jelenleg a BFT honlapján működő pályázatbeküldő
rendszer keretében történik. A rendszer csak a pályázati, hiánypótlási dokumentumok
feltöltésére alkalmas. A pályázatokhoz kapcsolódó egyéb feladatok (kapcsolattartás,
tájékoztató levelek, értesítő levelek kiküldése, adattáblázatok generálása, stb.) támogatására
nem alkalmas.
Célunk, hogy a fejlesztés eredményeként egy pályázóbarát felületet tudjuk létrehozni, mely
a pályázók számára is több információt, automatikus értesítéseket, határidőkre figyelmeztető
leveleket stb. képes generálni, valamint a munkaszervezet számára olyan adattáblákat,
kommunikációs felületet biztosít, mely segíti a munkát.
A pályázatkezelő rendszerrel szemben támasztott legfontosabb követelmények az alábbiak:
1. A rendszer legyen alkalmas a pályázati folyamat minden lépésének kezelésére,
adminisztratív támogatására
 pályázói oldalról:
o pályázati dokumentumok kitöltése,
o pályázatok és hiánypótlások, módosítási kérelmek benyújtása,
o határidők figyelése,
o fenntartási jelentések beadása, stb.
 a közreműködő szervezet oldaláról:
o benyújtott pályázatok formai-jogosultsági és szakmai értékelése,
o szakértői véleményezés támogatása,
o hiánypótlási eljárás lebonyolítása,
o támogatási döntés rögzítése,
o határidők figyelése,
o szerződéskészítés és –módosítások kezelése,
o elektronikus üzenetküldési lehetőség pályázók számára (pl. befogadási
értesítő, hiánypótlási felszólítás, elszámolási határidő lejártára való
figyelmeztetés, stb.),
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o ellenőrzések támogatása,
o összesített fenntartási és egyéb jelentések összeállítása, stb.
A rendszer biztosítsa több felhasználó (pályázók illetve a közreműködő szervezet
munkatársainak) egyidejű hozzáférését és munkavégzését.
A rendszer legyen elérhető a Balaton Fejlesztési Tanács honlapjáról, regisztrációt
követően, adott pályázóra vonatkozó azonosítóval és biztonságos jelszóval.
Az egyes felhasználók jogosultsági szintjüknek megfelelően férhessenek hozzá a
rendszer egyes elemeihez, funkcióihoz.
A rendszer legyen alkalmas bizonyos számszaki és logikai ellenőrzések elvégzésére és
segítő felhasználói üzenetek megjelenítésére (pl. matematikai műveletek helyessége,
kötelező egyezőségek biztosítása, korábban már felvitt adatok automatikus beírása,
adathiányokra való figyelmeztetés, stb.)
A rendszernek legyen nyomtatványtár és nyomtatási funkciója.

b) A „Mozdulj, Balaton!” program keretében történő eszközbeszerzések gyorsan
megvalósíthatóak, beszerzésükkel a települési strandok sporteszköz állományát tudjuk
bővíteni, a sportolási feltételeket javítani.
Kérjük a tisztelt Tanácsot a maradvány felhasználási javaslat elfogadására.
Siófok, 2021. november 23.
Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség
Határozati javaslat:
…./2021 (12.03.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2019. évi fejlesztési forrás felhasználása során
keletkezett maradvány felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi
határozatot hozza:
A Tanács a jelen előterjesztésben kimutatott 5.000.000,-Ft összegű maradványt az alábbiak
szerint kívánja felhasználni:
a) 3.000.000,-Fta Tanács pályázatkezelő informatikai rendszerének fejlesztésére,
b) 2.500.000,-Ft, a „Mozdulj, Balaton!” program keretében történő eszközbeszerzésekre.
Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: értelem szerint
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