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Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács 2014-2015. évi BFT Elnöki határozatairól
(2014. december 10-2015. február 10.)

A Balaton Fejlesztési Tanács Elnöke, a BFT által biztosított források ütemezett, a
jogszabályokban előírt feltételek szerinti felhasználása érdekében és a BFT Pályáztatási
Szabályzatában rögzített felhatalmazás alapján a támogatási döntések meghozatalát követően
beérkezett módosítási igényeket BFT Elnöki határozat formájában bírálta el.
A módosítási igények az alábbi témakörökbe sorolhatóak:
• a támogatott projektek kezdési,- befejezési,- elszámolási határidejének, műszaki
tartalmának, költségvetésének módosítása, valamint költségtételek átcsoportosítása.
2014. december 10. és 2015. február 10. között 4 db BFT Elnöki határozat került
meghozatalra az alábbiak szerint:
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.
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.
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.).
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.
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Az Elnöki Határozatok teljes szövege (kérelem összefoglalása, döntés indoklása, határozat) az 1.
sz. mellékletben csatolásra kerültek.
Kérjük a Tisztelt Tanácsot, hogy a 2014. december 10. és 2015. február 10. között meghozott 4
db BFT Elnöki határozatot jóváhagyni szíveskedjen!
Siófok, 2015. február 10.
Balatoni Integrációs Nonprofit Kft.
Készítette: Lukács Zsófia Mária

……./2015. (02.19.) BFT határozat:
A BFT a 2014-2015. évi BFT Elnöki határozatokról szóló előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozza:
A Tanács jóváhagyja a BFT Elnöke által 2014. december 10. és 2015. február 10. között
meghozott 4 db elnöki határozatot.
Felelős: Dr. Bóka István
Határidő: azonnal
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