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Előterjesztés
a BFT által támogatásban részesített egyes pályázatokkal kapcsolatos
módosítási kérelmekről
Az előterjesztés keretében a támogatott projektek késedelmes kezdéséből fakadó
szerződésszegéshez kapcsolódó módosítási igények kerülnek tárgyalása:
Az előterjesztés keretében a Tanács által támogatott 2 projekt kerül tárgyalásra.
 1 projekt esetében a projekt kezdési időpontja meghaladta a támogatási szerződésben
rögzített időponttól számított 6 hónapot, és a Kedvezményezett ezen módosulást nem
jelezte a Tanács felé.
Ilyen esetekben - a Támogatási Szerződésben foglaltak szerint - 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.


1 projekt esetében a Kedvezményezett a Támogatási Szerződés (TSZ) 2.1. pontját
szegte meg, mivel nem tartotta be a TSZ-ben rögzített elszámolási határidőt, azaz nem
nyújtotta be az elszámolását.

A TSZ 5.3. pontja alapján a Tanácsnak (Támogatónak) az alábbi két lehetősége van:
 A Támogató elfogadja a Kedvezményezett szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a
támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a Kedvezményezett támogatási szerződés
módosítási kérelmének.
 A Támogató a szerződésszegésre való tekintettel a támogatási szerződéstől eláll, a
felszabaduló támogatási összeg felhasználásáról - mint maradványról – külön döntést hoz.
1. Nagyberény Község Önkormányzatának P-TF-9/2020 számú, „Közösségi tér fejlesztése
Nagyberény központjában” tárgyú pályázata a 40/2020. (12.04.) számú BFT határozat
alapján 4.949.579,- Ft összegű támogatást nyert.
A támogatási szerződés 2021.01.20-án aláírásra került.
A projekt megvalósításának támogatási szerződés szerinti:
 kezdő időpontja: 2021. március 1.,
 befejezési határideje: 2021. szeptember 30.,
 elszámolási határideje pedig: 2021. október 15.
A Kedvezményezett 2021. október 15-én benyújtotta a BFT munkaszervezetéhez a projekt
megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót. A szakmai és pénzügyi
beszámoló ellenőrzése során nyilvánvalóvá vált, hogy Kedvezményezett a támogatási
szerződésben rögzített kezdési időponttól számítva (2021. március 1.) a 7. hónapban
(vállalkozási szerződés aláírása: 2021. szeptember 03.) kezdte meg a projekt megvalósítását.
Továbbá megállapítottuk, hogy a projekt befejezési határidejét is módosítani szükséges,
mivel a támogatási szerződés szerinti befejezési határidő: 2021.09.30., tényleges befejezési
határidő: 2021.10.08. (a műszaki átadás-átvételi eljárás dátuma).
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Tájékoztatásunkat követően Nagyberény Község polgármesterének kérelme a projekt
kezdési és befejezési időpontjának módosítására 2021. november 16-án érkezett be a
munkaszervezethez.
Indoklásként előadták, hogy a megvalósítás helyszínén- jelen projekt tárgyát nem képezőfából készült emlékoszlop állítása miatt csúszott meg a BFT által támogatott projekt
megvalósítása.
Az emlékoszlopot a Magyar Művészeti Akadémia, a 100 éve született Erdélyi Zsuzsanna
néprajztudós, a Magyar Művészeti Akadémia néhai tagja, az archaikus népi imádságok
felfedezőjének emlékére állítatta fel a községben.
Az emlékoszlop állításával kapcsolatban a település 2021. tavaszán-nyarán kapott
megkeresést a Magyar Művészeti Akadémiától és elfogadták a felkínált lehetőséget. Nem
tudták a pontos időpontot, hogy a szobor mikorra készül el, ill. mikor szállítják, vagy hogy
mekkora méretű. Így nem kezdték meg a BFT által támogatott park rész kialakítását a
tervezett időben, a település várta, hogy több információhoz juthasson az emlékoszlop
felállításával kapcsolatban.
Az emlékoszlopot, Kékedi László, az MMA Népművészeti Tagozatának vezetője készítette
el, melyet a munka időigényessége miatt, csak 2021. szeptember második felében kapott
meg a település. A faragott alkotáshoz egy festett-faragott tábla is készült Szatyor Győző
akadémikus jóvoltából, melyen Erdélyi Zsuzsanna portréja kapott helyet. Az emlékoszlop
ünnepélyes avatása 2021. október 01-jén volt, így a BFT által támogatott projekt befejező
munkálatait csak azt követően tudta az Önkormányzat teljesíteni és a műszaki átvétel is csak
utána, 2021. október 8-án valósulhatott meg.
Mivel a település a projektjét a támogatási szerződében foglalt szakmai tartalommal
megvalósította, javasoljuk, hogy a Tanács ne álljon el a szerződéstől és engedélyezze a
település részére a támogatási szerződés módosítást.
2. Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy P-KR-19/2021 számú, „Boros Forgatag”
tárgyú pályázata a 28/2021.(VII.09.) számú BFT határozat alapján 1.000.000,- Ft összegű
támogatást nyert.
A támogatási szerződés 2021. szeptember 02-án aláírásra került.
A projekt megvalósításának támogatási szerződés szerinti:
 kezdő időpontja: 2021. július 20.
 befejezési időpontja: 2021. augusztus 20.
 elszámolási határideje pedig: 2021. október 02.
A Kedvezményezettnek legkésőbb 2021. október 02-ig kellett volna benyújtania a BFT
munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámolót.
Sajnos a beszámoló a határidőre nem érkezett be, ezért a Kedvezményezettet a BFT
munkatársai 2021. november 09-én tájékoztatták a beszámoló határidejének elmúlasztásáról
és egyben a támogatási szerződésszegésről. A tájékoztató levélben új határidő (2021.
november 22.) megadásával, a munkaszervezet kérte a szakmai és pénzügyi beszámoló
benyújtását és beszámoló benyújtása elmúlasztásának indoklását.
Tájékoztatásunkat követően a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy
intézményvezetőjének kérelme és a szakmai és pénzügyi beszámoló 2021. november 22-én
beérkezett a munkaszervezethez.
Indoklásul előadták, hogy a rendezvény 2021. július 28. és augusztus 1. között megvalósult.
Az 5 napos fesztivál során több ezer főt láttak vendégül, így mind gasztronómiai, mind
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kulturális szempontból sikeres és jó hangulatú volt. A BFT támogatása, a fesztiválon fellépő
művészek kifizetését segíti. Sajnálják és egyben elismerik, hogy a 2021. október 02-i
elszámolási határidőt, egy hosszan tartó betegség miatt nem sikerült betartaniuk és a
késedelemért elnézést kérnek.
Kérik, hogy a támogatási szerződéstől ne álljon el a Tanács, mert a támogatás összegével a
rendezvény megvalósításakor számoltak.
Mivel a Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy a rendezvényt megvalósította,
javasoljuk, hogy a Tanács ne álljon el a szerződéstől és engedélyezze a támogatási
szerződés módosítást.
Siófok, 2021. december 03.
Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség

…./2021 (12.03.) BFT határozat
A Tanács a BFT által támogatásban részesített egyes pályázatokkal kapcsolatos módosítási
kérelmekről szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A Tanács elfogadja Nagyberény Község Önkormányzatának P-TF-9/2020 számú,
„Közösségi tér fejlesztése Nagyberény központjában” tárgyú pályázata
szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad
a település támogatási szerződés módosítási kérelmének: a projekt kezdési időpontja 2021.
március 01-ről 2021. szeptember 03-ra, befejezési határideje: 2021. szeptember 30-ról
2021. október 08-ra módosul.
2. A Tanács elfogadja Művelődési Ház és Könyvtár Vonyarcvashegy P-KR-19/2021 számú,
„Boros Forgatag” tárgyú pályázata szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a
támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a település támogatási szerződés módosítási
kérelmének: a projekt elszámolási határideje: 2021. október 02-ról 2021. november 22-re
módosul.
Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: 30 napon belül
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