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Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács által
2015. évben támogatott rendezvényekről
A Balaton Fejlesztési Tanács 2015. februári ülésén döntött arról, hogy a 3/2015.(02.19.) számú
határozatában nevesített 4 db regionális érintettségű rendezvény mellett a megyei
önkormányzatok javaslata alapján kívánja támogatásban részesíteni a kiemelt jelentőségű
balatoni rendezvényeket.
A beérkezett javaslatok alapján a Tanács 2015. májusi ülésén – a februárban már nevesített 4 db
regionális érintettségű rendezvény mellett - 8 db kiemelt jelentőségű rendezvény támogatásáról
döntött:
Kiemelt jelentőségű balatoni rendezvények:
1. XIV. Garda Fesztivál – Tihany (Időpont: 2015. november 13-15., Szervező: Németh
László Művelődési Ház) – 1 millió Ft,
2. Heppiend Fesztivál – Csopak (Időpont: 2015. szeptember 5-6., Szervező: Csopak Község
Önkormányzat) – 1 millió Ft,
3. Hungarikum Fesztivál – Balatonalmádi (Időpont: 2015. júl. 24 – aug. 4., Szervező:
Balatonalmádi Turisztikai Egylet) – 1 millió Ft,
4. XVI. Harley Davidson Open Road Fest – Alsóörs (Időpont: 2015. jún. 10-14., Szervező:
H-Budapest Kft.) – 1 millió Ft,
5. Kultkikötő – Balatonföldvár (Időpont: 2015. június 26.- augusztus 29., Szervező:
Összpróba Alapítvány) – 2 millió Ft,
6. Balaton-átúszás 2015. - (Időpont: 2015. július 4., Szervező: Aranyhíd Balaton-átúszó
Sport Klub) –1 millió Ft,
7. 39. Balatonboglári Szüreti Fesztivál (Időpont: 2015. augusztus 19-23., Szervező:
Worksite Kft.) –1 millió Ft,
8. KeszthelyFest (Időpont: 2015. július 2-5., Szervező: Goldmark Károly Művelődési
Központ) – 3,5 millió Ft.
Regionális érintettségű rendezvények:
1. Mozdulj Balaton programsorozat (szervező: Balaton Fejlesztési Tanács) - 2,5 millió Ft,
2. Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat (szervező: Balatoni
Integrációs Kft) – 10 millió Ft,
3. 2015. évben megrendezésre kerülő balatoni vitorlás rendezvények (szervező: Magyar
Vitorlás Szövetség) - 3 millió Ft,
4. 2015. évi, Balatonnál megvalósuló nagy úszórendezvények megvalósításának
támogatására (szervező: Magyar Úszó Szövetség) - 3 millió Ft.
A Tanács támogató határozatát követően megkezdtük a támogatási szerződések előkészítését, a
szerződéskötéshez szükséges dokumentumok bekérését, melynek során 3 rendezvény esetében a
BFT határozat módosítása vált szükségessé, illetve a támogatott rendezvények adatai kerültek
bővítésre, pontosításra.
BFT határozat módosítás esetei:
1. XIV. Garda Fesztivál - Tihany (2015. november 13-15.),
2. Heppiend Fesztivál - Csopak (2015. szeptember 5-6.),
3. Balatonboglári Szüreti Fesztivál - Balatonboglár (2015. augusztus 19-23.).
A rendezvény adatok bővítésére, pontosítására vonatkozó tájékoztatás az előterjesztés 4.
pontjában kerül kifejtésre.
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1. XIV. Garda Fesztivál - Tihany (2015. november 13-15.)
A Balaton Fejlesztési Tanács 15/2015 (V.15.) számú határozata alapján a Németh László
Művelődési Ház által megszervezésre kerülő XIV. Garda Fesztivál - mint kiemelt balatoni
rendezvény - 1.000.000,- Ft BFT támogatásban részesült.
A Támogatott Németh László Művelődési Ház képviselője - Rózsa Éva igazgató - 2015. június
23-án az alábbi e-mailt küldte a Balatoni Integrációs Kft. részére:
„…a támogatási szerződést illetőleg az lenne a kérésünk, hogy mivel a Németh László
Művelődési Ház pénzügyileg nem önálló intézmény, a rendezvények költségeit a Tihanyi
Legenda Közhasznú Nonprofit Kft. (TDM szervezet) koordinálja, a kifizetésekért ez a Kft.
a felelős, velük kötessen meg a szerződés…”
A fentiek alapján a XIV. Garda Fesztivál megvalósítójaként a BFT határozatban és a támogatási
szerződésben a Németh László Művelődési Ház helyett a Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit
Kft-t szükséges nevesíteni.
Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet
95. § (4) bekezdés alapján: „A támogatott tevékenység megvalósítását a kedvezményezett másra
átruházhatja, ha az új kedvezményezett a pályázati kiírásban meghatározott feltételeknek
megfelel és ahhoz a támogató előzetesen hozzájárul. Nem kell a támogató hozzájárulása, ha a
kedvezményezett személyében beálló változás jogszabályon alapul.”
A fentiek alapján a 15/2015 (V.15.) számú BFT határozatban nevesített Németh László
Művelődési Házzal támogatási szerződés nem került megkötésre.
A Kedvezményezett szervezetben bekövetkezett változás jóváhagyásáról a BFT jelen ülésén
keretén tud dönteni.
A rendezvény további adatai:
A rendezvény címe, időpontja: XIV. Tihanyi Garda Fesztivál 2015. november 13-15.
A rendezvény helyszíne: Tihany- Hajóállomás, Visszhang Domb, Pisky Sétány
A rendezvény költségvetése: 5.820.000,- Ft.

2. Heppiend Fesztivál – Csopak (2015. szeptember 5-6.)
A Balaton Fejlesztési Tanács 15/2015 (V.15.) számú határozata alapján Csopak Község
Önkormányzata által megszervezésre kerülő Heppiend Fesztivál - mint kiemelt balatoni
rendezvény - 1.000.000,- Ft BFT támogatásban részesült.
A Támogatott Csopak Község Önkormányzatának képviselője - Ambrus Tibor polgármester úr 2015. június 19-én kelt levelében az alábbiakról tájékoztatta a Balatoni Integrációs Kft-t:
„Tájékoztatom, hogy a Heppiend Fesztivál programjának teljes költsége már EU-s
pályázati forrásból megfinanszírozásra került. A BFT által megítélt 1 millió forint
összeget, amennyiben lehetséges igénybe vennénk egy másik, nagyobb volumenű, 25 éve
hagyományosan, évente augusztus 15-20 között megrendezésre kerülő Csopak Napok
programsorozatunk finanszírozására
A Csopak Napok, mint kiemelt balatoni rendezvény, a legnépszerűbb és leglátogatottabb
fesztiválnak számít a településen.”
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A BFT a Heppiend Fesztivál támogatására vonatkozó döntését a Veszprém Megyei
Önkormányzat szakmai javaslata alapján hozta meg. Az önkormányzatot tájékoztattuk a
kialakult helyzetről. Polgárdy Imre elnök úr 2015. június 25-én kelt levelében támogatásra
javasolta a „Csopak Napok” rendezvényt.
A fentiek alapján a 15/2015 (V.15.) számú BFT határozatban nevesített Heppiend Fesztivál
megvalósítására támogatási szerződés nem került megkötésre.
Jelen előterjesztés előkészítése során (Csopak Község Önkormányzatával történő egyeztetés
folyamán) észleltük, hogy a 2.421.955,-Ft összköltségű „Csopak Napok” programsorozat nem
felel meg a Balaton Fejlesztési Tanács 2015. február 19-én elfogadott minimális támogatási
feltételrendszernek, mely szerint a BFT támogatás összege min. 1.000.000,- Ft / rendezvény, a
támogatás mértéke max: 25% (azaz a rendezvény összköltsége min. 4 millió forint). A
problémáról a javaslatot tevő Veszprém Megyei Önkormányzatot tájékoztattuk és felkértük új
javaslat megtételére. A forrás felhasználásra vonatkozó javaslat – az előkészítési időszükséglet
miatt – az előterjesztés kiegészítéseként később, vagy a BFT ülésén szóban kerül előterjesztésre.
3. Balatonboglári (39. BB) Szüreti Fesztivál - Balatonboglár (2015.08.19-23.)
A Balaton Fejlesztési Tanács 15/2015 (V.15.) számú határozata alapján a Worksite Kft. által
megszervezésre kerülő „39. Balatonboglári Szüreti Fesztivál” - mint kiemelt balatoni
rendezvény - 1.000.000,- Ft BFT támogatásban részesült.
A Balatoni Integrációs Kft 2015. június 10-én kelt levelében értesítette a Kedvezményezettet
• a BFT támogatási döntéséről és a szerződéskötés határidejéről (2015. július 13.)
• és a szerződéskötéshez szükséges dokumentumok köréről.
A Támogatott 2015. július 9-ével beérkezőleg beküldte a támogatási szerződés megkötéséhez
szükséges dokumentumok egy részét. A Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. munkatársa
2015.07.10-én hiánypótlást kért be a szerződéskötéshez szükséges dokumentumokra. A
hiánypótló levélben tájékoztattuk a Worksite Kft-t a szerződéskötési határidő közelgő lejártáról
(2015. július 13.) és a szerződéskötési határidő meghosszabbításának módjáról / lehetőségéről
(indoklással alátámasztott kérelem benyújtása a módosított határidő megjelölésével).
A támogatási szerződés megkötésére szabott eredeti határidő 2015. július 13-án járt le. Bár a
Kedvezményezett a felszólítás ellenére sem küldött be írásbeli kérelmet a szerződéskötési
határidő meghosszabbítására, de a szükséges dokumentumok egy részét benyújtotta és telefonon
is többször egyeztetett a projektmenedzserrel, ezért méltányossági alapon a szerződéskötési
határidő saját hatáskörben 2015. augusztus 12-ig meghosszabbításra került (19/2015 (VII.13.)
BFT Elnöki határozat).
A hosszabbítás jogi alapját az államháztartásról szóló törvény végrehajtására vonatkozó
368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) 74. § (2) bekezdése adja, mely szerint: „Támogatási
szerződés alkalmazása esetén, ha a kedvezményezett mulasztásából a támogató által
meghatározott határidőtől számított további harminc napon belül nem kerül sor a
szerződéskötésre, a támogatási döntés hatályát veszti. Ha a kedvezményezett mulasztása a
támogató megítélése szerint méltányolható okból származik, a szerződéskötésre az általa
megállapított határidőt követő harminc napon belül az eredeti határidőnél nem hosszabb
időtartamú új határidőt állapíthat meg.”
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A szerződéskötési határidő meghosszabbításáról 2015. július 13-án kiértesítettük a
Kedvezményezettet, egyúttal ismételten felhívtuk a figyelmét a szerződéskötéshez szükséges
dokumentumok hiánypótlási felhívásnak megfelelő beküldésére.
2015.08.07-én ismételten kiküldtük e-mailben a Worksite Kft. részére a szerződéskötéshez
hiányzó dokumentumok listáját és a kiértesítő levelet a BFT döntésről.
A Kedvezményezett a 2015. augusztus 12-i (méltányosságból meghosszabbított) határidőre, a
többszöri e-mail és telefon értesítés, figyelemfelhívás ellenére sem küldte be a
szerződéskötéshez szükséges valamennyi dokumentumot, a beküldött dokumentumok pedig
annyira hiányosak és hibásak, hogy azok alapján nem köthető meg a jogszabályoknak megfelelő
támogatási szerződés.
Az Ávr. 81. § e) pontja alapján nem köthető támogatási szerződés azzal, aki a támogatási
szerződés feltételeként előírt dokumentumokat nem nyújtja be, ezért a Worksite Kft.-vel
való szerződéskötés meghiúsult.
A kialakult helyzetről a javaslatot tevő Somogy Megyei Önkormányzatot tájékoztattuk és
felkértük új javaslat megtételére. A forrás felhasználásra vonatkozó javaslat – az előkészítési
időszükséglet miatt – az előterjesztés kiegészítéseként később, vagy a BFT ülésén szóban kerül
előterjesztésre.

4. Tájékoztató a BFT által támogatott Balaton image-t növelő, kiemelt jelentőségű
rendezvényekről
A Balaton Fejlesztési Tanács májusi támogatói határozatában a támogatott rendezvény
megvalósítója, a rendezvény megnevezése, időpontja és a támogatás összege került
meghatározásra. A támogatási szerződésben - a támogatás felhasználás szabályai mellett rögzítésre került többek között a rendezvény elszámolható összköltsége is és néhány esetben
pontosításra került a rendezvény megnevezése, melyről az alábbi táblázat ad tájékoztatást.
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Kérem az előterjesztésben foglaltak elfogadását.
Siófok, 2015. szeptember 10.
Balatoni Integrációs Nonprofit Kft.
Készítette: Lukács Zsófia Mária

……./2015. (09.18.) BFT határozat:
A BFT az általa 2015. évben támogatott rendezvényekről szóló előterjesztést megtárgyalta és az
alábbi határozatot hozza:
1. A Tanács hozzájárul a Tihanyi Garda Fesztivál megvalósítására biztosított 1 millió Ft
támogatás Kedvezményezettjének változtatásához az alábbiak szerint:
Kedvezményezett: Tihanyi Legenda Közhasznú Nonprofit Kft-t.
A rendezvény címe, időpontja: XIV. Tihanyi Garda Fesztivál 2015. november 13-15.
A rendezvény helyszíne: Tihany- Hajóállomás, Visszhang Domb, Pisky Sétány
A rendezvény költségvetése: 5.820.000,- Ft.
2. Szóbeli előterjesztés alapján
3. Szóbeli előterjesztés alapján
4. A Tanács az általa támogatott kiemelt rendezvények elszámolható költségeire és egyes
rendezvények megnevezésének pontosítására vonatkozó tájékoztatást az előterjesztés
részét képező táblázat alapján elfogadja és jóváhagyja.
Felelős: Dr. Bóka István
Határidő: azonnal
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