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1. számú melléklet
a Balaton Fejlesztési Tanács 2014-2015. évi BFT Elnöki határozatairól
(2014. december 10-2015. február 10.) szóló előterjesztéshez

38/2014(XII.17.) BFT Elnöki határozat
Előzmények:
Balatonfenyves Község Önkormányzata 2014. június 10-én pályázatot nyújtott be a Balaton
Fejlesztési Tanács által meghirdetett „Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztésének
támogatása” című pályázati felhívásra.
A 25/2014 (07.04.) sz. BFT határozat alapján a P-TF-44/2014 regisztrációs számú,
”Balatonfenyves központi strandon lévő parti sétány és a hozzá tartozó zöldterületek
helyreállítási munkái” tárgyú pályázata 6.216.713,- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesült.
A 33/2014 (XI.14.) BFT Elnöki határozattal módosításra került a projekt befejezési határideje,
továbbá jóváhagyásra került a részelszámolás benyújtására vonatkozó kérelem.
A Pályázati felhívás és útmutató VI. pontja (a pályázattal igényelhető támogatás) alapján a 10
millió forintot meghaladó támogatás esetén 1 alkalommal részelszámolás beadható. Mivel
”Balatonfenyves központi strandon lévő parti sétány és a hozzá tartozó zöldterületek
helyreállítási munkái” tárgyú pályázat 6.216.713,- Ft vissza nem térítendő támogatásban
részesült, így részelszámolás benyújtása nem engedélyezhető.
38/2014 (XII.17.) BFT Elnöki határozat
Balatonfenyves Község Önkormányzata ”Balatonfenyves központi strandon lévő parti sétány és
a hozzá tartozó zöldterületek helyreállítási munkái” tárgyú pályázata (BFT-SZ-64/2014)
esetében részelszámolás nem nyújtható be, mivel a támogatás összege nem éri el a 10.000.000,Ft-ot. Jelen határozattal hatályon kívül helyezem a 33/2014. (XI.14.) számú BFT Elnöki
határozat 2. (részelszámolás benyújtásának engedélyezésére vonatkozó) bekezdését.
Siófok, 2014. december 17.
Dr. Bóka István
BFT elnök
39/2014 (XII.22.) BFT Elnöki határozat
Előzmények:
A Balatoni Kerékpáros Turisztikai Egylet 2014. június 10-én pályázatot nyújtott be a Balaton
Fejlesztési Tanács által meghirdetett „A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet rendezvényeinek
támogatása” pályázati felhívásra. A pályázat P-R-43/2014 számon került iktatásra.
A Balaton Fejlesztési Tanács 25/2014.(VII.04.) számú határozata alapján 1.000.000,- Ft,
támogatásban részesült a „Bringások a Balatonért, az Öbölátúszás kísérőrendezvényeivel.
Átúsztad? Megkerülted? Átevezted?” rendezvény pályázat.
A rendezvény 2014. május 1. – október 25. között lezajlott. A támogatási szerződés 4.1. pontja
alapján a szakmai - pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje a projekt befejezését követő
60 nap, de legkésőbb 2015. január 30.
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A szerződés szerinti elszámolási határidő: 2014. december 24.
A kérelem tárgya:
A projekt pénzügyi-szakmai beszámolójának benyújtási ideje 2014. december 24-ről 2015.
január 20-ra módosuljon.
Indoklás:
Huszár Róbert elnök úr 2014. december 21-én kelt kérelmében a karácsonyi-újévi ünnepek, az
év végi szabadságolások és a könyvelő év végi zárási feladataira hivatkozva kérelmezi az
elszámolási határidő meghosszabbítását.
39/2014 (XII.22.) BFT Elnöki határozat
A Balatoni Kerékpáros Turisztikai Egylet „Bringások a Balatonért, az Öbölátúszás
kísérőrendezvényeivel. Átúsztad? Megkerülted? Átevezted?” rendezvény esetében (BFT-SZ51/2014) engedélyezem, hogy a projekt pénzügyi-szakmai beszámolójának benyújtási ideje
2014. december 24-ről 2015. január 20-ra módosuljon.
Siófok, 2014. december 22.
Dr. Bóka István
BFT elnök
1/2015 (I.05.) BFT Elnöki határozat
Előzmények:
A Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft. a Balaton Fejlesztési Tanács 5/2014. (02.28.)
számú határozata alapján – egyedi döntés keretén belül, mint a BKÜ-ben működő térségi és
regionális szintű TDM szervezet – 1.000.000,- Ft támogatásban részesült a „Szakmai feladatok
ellátása” megvalósítására.
A projekt megvalósult. A Támogatott 2014. december 15-én benyújtotta a projekt
megvalósulására vonatkozó szakmai-pénzügyi beszámolót. A szakmai-pénzügyi beszámoló
hiánypótlására vonatkozó levelet a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. 2014. december 22-én
küldte meg e-mailben a Támogatottnak. A támogatási szerződés 4.2. pontja alapján a hiánypótlás
teljesítésére a felhívás kézhezvételétől számított 3 munkanap áll a Támogatott rendelkezésére.
A Támogatott 2015. január 5-én (kézhezvételtől számított 3. munkanap) e-mailben megküldte a
hiánypótlás egy részét, valamint írásban jelezte, hogy a köztartozás-mentes igazolást nem tudja
határidőn belül megküldeni.
A támogatási szerződés 4.1. pontja alapján a szakmai – pénzügy beszámoló benyújtásának
határideje a projekt befejezését követő 60 nap, de legkésőbb 2015. január 30.
A szerződés szerinti elszámolási határidő (60. nap): 2015. január 29.
A kérelem tárgya:
A támogatási szerződésben rögzített, a hiánypótlás teljesítésére vonatkozó 3 munkanapos
határidő meghosszabbítása.
Indoklás:
Az év végi ünnepek és szabadságolások, valamint adminisztratív okok miatt (együttes
adóigazolás igénylése a NAV-tól, a hiánypótlás teljesítése, támogatási szerződés módosítása),
indokolt a határidő meghosszabbítása.
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1/2015 (I.05.) BFT Elnöki határozat
A Balaton Best Térségi Turisztikai Nonprofit Kft „Szakmai feladatok ellátása” projekt esetében
(BFT-SZ-28/2014) engedélyezem, hogy a projekt pénzügyi-szakmai beszámolójához
kapcsolódó hiánypótlás teljesítésének határideje a kézhezvételtől számított 3 munkanapról 21
napra módosuljon (2015. január 29.)
Siófok, 2015. január 5.
Dr. Bóka István
BFT elnök
2/2015 (I.14.) BFT Elnöki határozat
Előzmények:
A Balaton Fejlesztési Tanács 2014. február 28-i ülésén tárgyalta a költségvetési törvényben
2014. évre biztosított 220 millió Ft fejlesztési forrás felhasználását. A forrás felhasználásának
feltételeit a BFT és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között megkötött megállapodás
szabályozza.
A 14/2014. (04.18.) számú BFT határozat alapján „a Tanács a Vízbiztonságért, közbiztonságért
felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak támogatására 40 millió Ft forrást biztosít”.
Ezen belül a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. részére 2.400.000,- Ft
fejlesztési forrást biztosít a Többcélú régiós fejlesztések – szoftver fejlesztés, eszközbeszerzés
(integrált balatoni érzékelő-mérő rendszer fejlesztése, vízfelületi parti megfigyelő állomások
kísérleti telepítése, mobil megjelenítő eszköz kialakítása) feladat megvalósítására.
A projekt maradéktalanul megvalósult. A BFT–SZ-8/2014 számú támogatási szerződés 4.1.
pontja alapján a szakmai-pénzügyi beszámoló benyújtásának határideje 2015. január 15.
A kérelem tárgya:
A szakmai-pénzügyi beszámoló benyújtási határidejének 2015. január 15-ről 2015. február 10-re
történő meghosszabbítása.
Indoklás:
Adminisztratív okok miatt.
2/2015 (I.14.) BFT Elnöki határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács és a Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú
Nonprofit Kft. között létrejövő, a Többcélú régiós fejlesztések – szoftver fejlesztés,
eszközbeszerzés (integrált balatoni érzékelő-mérő rendszer fejlesztése, vízfelületi parti
megfigyelő állomások kísérleti telepítése, mobil megjelenítő eszköz kialakítása) projektre
vonatkozó támogatási szerződés (BFT-SZ-8/2014) az alábbiak szerint módosul:
• a támogatási szerződés 4.1. pontja: a szakmai-pénzügyi beszámoló benyújtásának
határideje 2015. január 15-ről 2015. február 10-re módosul.
Siófok, 2015. január 14.
Dr. Bóka István
BFT elnök
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