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Előterjesztés
a BFT által támogatásban részesített egyes pályázatokkal kapcsolatos módosítási
kérelmekről
Jelen előterjesztés keretében a Tanács által támogatott alábbi 3 projekt kerül tárgyalásra:
a) 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 esetben - 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 késedelmét írásban kimenteni.
b) 2 projekt esetében a Kedvezményezett a Támogatási Szerződés (TSZ) 4. 6 pontját szegte
meg, mivel nem tartotta be a TSZ-ben a hiánypótlásra adott határidőt, azaz határidőn túl
nyújtotta be a szakmai és pénzügyi beszámoló hiánypótlását.
Az a) és b) bekezdés Kedvezményezettjei esetében a TSZ 5.3. pontja alapján a Tanácsnak
(Támogatónak) az alábbi két lehetősége van:
o A Támogató elfogadja a Kedvezményezett szerződésszegéssel kapcsolatos
indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a Kedvezményezett
támogatási szerződés módosítási kérelmének.
o A Támogató a szerződésszegésre való tekintettel a támogatási szerződéstől eláll, a
felszabaduló támogatási összeg felhasználásáról - mint maradványról – külön
döntést hoz.
1. Keszthely Város Önkormányzatának P-TF-16/2020 számú, „Erzsébet liget zöldfelületi
rehabilitációja” tárgyú pályázata a 40/2020. (12.04.) számú BFT határozat alapján
7.499.855,- Ft összegű támogatást nyert.
A támogatási szerződés 2021. február 23-án aláírásra került.
A projekt megvalósításának támogatási szerződés szerinti:
 kezdő időpontja: 2021. január 02.,
 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. január 02.) a 7. hónapban
(vállalkozási szerződés aláírása: 2021.július 30.) kezdte meg a projekt megvalósítását.
Tájékoztatásunkat követően Keszthely Város polgármesterének 2021. november 29-én és
annak kiegészítéseként 2022. december 27-én beérkezett kérelme a projekt kezdési
időpontjának módosítására vonatkozik.
Indoklásul előadták, hogy 2021-ben a korábban pályázatokkal foglalkozó valamennyi
munkatárs munkaviszonya megszűnt (nyugdíjazás, munkahelyváltás) és helyettük új
dolgozók kerültek a hivatal Városfejlesztési és Városüzemeltetési Osztályára. Ezen
túlmenően a COVID járványhelyzet is nagy nehézséget okozott a pályázati projektek
munkaszervezésében, ami ugyancsak időcsúszást okozott a kivitelező kiválasztásában. Ez a
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körülmény és az éppen futó pályázatokkal kapcsolatos megnövekedett ügyintézés is
hozzájárult a pályázat megvalósítás megkezdésének elhúzódásához.
Mivel a település a projektjét megvalósította, javasoljuk, hogy a Tanács ne álljon el a
szerződéstől és engedélyezze a település részére a támogatási szerződés módosítást.
2. Nemesvita Község Önkormányzata P-TF-6/2020 számú, „Közösségi játszótér létesítése”
tárgyú pályázata a 40/2020. (XII.04.) számú BFT határozat alapján 5.000.000,- Ft összegű
támogatást nyert.
A támogatási szerződés 2021. január 20-án aláírásra került.
A projekt megvalósításának támogatási szerződés szerinti:
 kezdő időpontja: 2021. február 08.
 befejezési időpontja: 2021. szeptember 30.
 elszámolási határideje pedig: 2021. október 15.
A Kedvezményezettnek legkésőbb 2021. november 25-ig kellett volna benyújtania a BFT
munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló
hiánypótlását. Sajnos a beszámoló hiánypótlása a határidőre nem érkezett be, a hiánypótlást
határidőn túl 2021. december 02-án postázták.
A beszámoló benyújtásának késedelmére vonatkozó felhívásunkat követően követően a
Nemesvita Község polgármesterének a hiánypótlás elmúlasztását megindokló kérelme 2022.
december 22-én beérkezett a munkaszervezethez.
Indoklásul előadták, hogy a hiánypótlást határidőben azért nem tudták benyújtani, mert a
pandémia miatt a kivitelező minden dokumentumot (műszaki alátámasztó
háttérdokumentumok) nem tudott határidőre biztosítani. Ahogy kézhez kapták a hiánytalan
dokumentumot, postázták. Kérik, hogy a BFT a szankció alkalmazásától elállni
szíveskedjen, mivel önhibájukon kívüli késedelem történt.
Mivel a település a projektjét megvalósította, javasoljuk, hogy a Tanács ne álljon el a
szerződéstől és engedélyezze a település részére a támogatási szerződés módosítást.
3. Dióskál Község Önkormányzata P-TF-15/2020 számú, „Közösségfejlesztést célzó
közterületi fejlesztés a dióskáli szabadidő park” tárgyú pályázata a 40/2020. (XII.04.)
számú BFT határozat alapján 4.107.046,- Ft összegű támogatást nyert.
A támogatási szerződés 2021. február 09-én aláírásra került.
A projekt megvalósításának támogatási szerződés szerinti:
 kezdő időpontja: 2021. február 02.
 befejezési időpontja: 2021. szeptember 30.
 elszámolási határideje pedig: 2021. október 15.
A Kedvezményezettnek legkésőbb 2021. december 13-ig kellett volna benyújtania a BFT
munkaszervezetéhez a projekt megvalósítására vonatkozó szakmai és pénzügyi beszámoló
hiánypótlását. Sajnos a beszámoló hiánypótlása a határidőre nem érkezett be.
A beszámoló benyújtásának késedelmére vonatkozó felhívásunkat követően követően
Dióskál Község polgármesterének a hiánypótlás elmúlasztását megindokló kérelme,
valamint a szakmai és pénzügyi beszámoló hiánypótlása 2022. február 11-én, beérkezett a
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munkaszervezethez. Jelenleg a munkaszervezet részéről a hiánypótlás áttekintése
folyamatban van.
Indoklásul előadták, hogy a hiánypótlást határidőben azért nem tudták benyújtani, mert a
kifizetési igénylés benyújtásáéert felelős projektmenedzsert,. valamint vele egyidőben a
projektgazda képviselőjét a COVID- 19 járvány akadályozta az elszámolás hiánypótlásának
határidőre történő teljesítésében. A szükséges dokumentumok összeállításának-, valamint az
aláíró hiányában nem volt lehetséges a kötelezettségük teljesítése. A kialakult helyzet a
pályázat eredeti célját-, megvalósulását és fenntartását természetesen nem befolyásolja, a
tervezett beruházás határidőn belül megvalósult. A Kedvezményezett kéri, hogy a kifizetési
kérelem elfogadásának, ill a projekt sikeres lezárásának engedélyezését.
Mivel a település a projektjét megvalósította, javasoljuk, hogy a Tanács ne álljon el a
szerződéstől és engedélyezze a település részére a támogatási szerződés módosítást.

Siófok, 2022. február 14.
Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség

…./2022 (02.18.) 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 Keszthely Város Önkormányzatának P-TF-16/2020 számú,
„Erzsébet liget zöldfelületi rehabilitációja” 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. január
02-ről 2021. július 30-ra módosul.
2. A Tanács elfogadja Nemesvita Község Önkormányzatának P-TF-6/2021 számú,
„Közösségi játszótér létesítése”” tárgyú pályázata szerződésszegéssel kapcsolatos
indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll el, és helyt ad a település támogatási
szerződés módosítási kérelmének: a projekt szakmai és pénzügyi beszámolójának
hiánypótlási határideje: 2021. november 25-ről 2021. december 02-ra módosul.
3. A Tanács elfogadja Dióskál Község Önkormányzatának P-TF-15/2021 számú,
„Közösségfejlesztést célzó közterületi fejlesztés a dióskáli szabadidő park” tárgyú
pályázata szerződésszegéssel kapcsolatos indoklását, a támogatási szerződéstől nem áll
el, és helyt ad a település támogatási szerződés módosítási kérelmének: a projekt
szakmai és pénzügyi beszámolójának hiánypótlási határideje: 2021. december 13-ról
2022. február 11-re módosul.
Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: 30 napon belül
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