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Előterjesztés
a BFT 2017. évi fejlesztési forrás maradványának felhasználásáról
A 2017. évi forrás felhasználásanak elszámolása során a rendezvénykeret terhére 746.683,-Ft
maradvány keletkezett.
A 2017. évi fejlesztési forrás felhasználásának határideje 2018. december 31. A felhasználási
határidő nem teszi lehetővé új fejlesztés, rendezvény támogatását, ezért a forrás felhasználására
az alábbi javaslatot tesszük:
Az elmúlt időszakok balesetei egyértelművé tették, hogy a biztonsági eszközök fejlesztése
mellett szükség van a térségi szereplők, lakosság tájékoztatásának erősítésére is.
Javasoljuk, hogy még az idén jelenjen meg Közbiztonsági testület által koordinált víz-,
közbiztonsági témakörű 4 oldalas melléklet a Balatoni Futárban. A projekt pénzügyi
lebonylítását a BFT munkaszervezete végezze.
A támogatott projekt lebonyolítási feltételei:
 Támogatott szervezet: a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft.
 A projekt összköltsége: 1 millió Ft
 A támogatás összege: 746.683,-Ft
 A támogatás mértéke: 74,69%
 A projekt befejezési határideje: 2018.12.20.
A 2017. évi településfejlesztési beruházások elszámolása jellemzően 2018. október – november
során valósul meg. Célunk, hogy az esetlegesen keletkező maradványokat teljes mértékben fel
tudjuk használni. A rövid felhasználási határidő (2018.12.31) kisértékű, gyorsan
megvalósítható fejlesztést tesz csak lehetővé. Javasoljuk, hogy az esetlegesen keletkező
maradvány a Tanács saját rendezvénye, a Mozdulj Balaton szabadidő sportprogram
eszközfejlesztésére kerüljön felhasználásra.
Kérem a Tanácsot az előterjesztésben megfogalmazott módosítási javaslatok elfogadására.
Siófok, 2018. szeptember 28.
Dr. Bóka István
elnök
Készítette: Balatoni Integrációs Nonprofit Kft.

…./2018 (10.05.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2017. évi fejlesztési forrás maradványának
felhasználásáról szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A Tanács 2017.évi rendezvénykeret elszámolása során keletkezett maradványt
átcsoportosítja a 2017. évi közbiztonsági keret terhére és az alábbi projekt támogatására
kívánja felhasználni:
 A támogatott projekt: Közbiztonsági testület által koordinált víz-, közbiztonsági
témakörű 4 oldalas melléklet a Balatoni Futárban.
1

BFT ülés, 2018. október 05.





Egyebek / 2

Támogatott szervezet: a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft.
A projekt összköltsége: 1 millió Ft
A támogatás összege: 746.683,-Ft
A projekt befejezési határideje: 2018.12.20.

2. A Tanács a 2017. évi fejelsztési forrás elszámolása során a továbbiakban keletkező
maradványokat a Mozdulj Balaton sportprogram-sorozat támogatására kívánja
átcsopotosítani.
Felelős: Dr. Monár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal
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