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A Balaton Fejlesztési Tanács
2019. évi munkaterve
A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott
fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás bevonásával támogassa a
régióban megvalósuló fejlesztéseket, felkarolja az új, innovatív ötleteket, ösztönözze a régió
egészére kiterjedő elképzelések megvalósítását. Fontosnak érezzük, hogy folyamatosan
figyelve a régió életének eseményeit, változásait, teljeskörű információval rendelkezzünk a
végbemenő gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatokról, eseményekről, és erről
tájékoztassuk a régió élete, fejlesztése iránt érdeklődő személyeket, szervezeteket.
Elkötelezettséget érzünk az iránt, hogy híd szerepet betöltve teret adjunk a régió
fejlesztésében résztvevő szervezetek párbeszédének, együttműködésének.
A fentiek alapján a Tanács 2019-ben az alábbi feladatokat kívánja ellátni:
2019. évi fő feladatok
A 2019. év 3 kiemelt feladata a Balaton Fejlesztési Tanács számára, hogy
1. a 2014-2020-as időszakra vonatkozó tervezési dokumentumok előkészítését követően
folytassa a dokumentumokban meghatározott fejlesztési célok megvalósulásának
segítését a régió fejlődésének érdekében,
2. illeszkedve az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
módosításához, elkészítse a Balaton Kiemelt Térség fejlesztési programjának
felülvizsgálatát, valamint
3. összhangban az OFTK tervezett módosításaival és figyelemmel a 2021-2027. évi
uniós programalkotási folyamatra, megkezdje a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027
évekre szóló fejlesztési programjának előkészítését.
A BFT feladatainak részletesebb kifejtése:
1. A 2014-2020-as időszakra vonatkozó tervezési dokumentumok előkészítését követően a
dokumentumokban meghatározott fejlesztési célok megvalósulásának segítése.
A feladat keretében elsődleges a Balaton fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.)
számú Kormányhatározat (továbbiakban: Kormányhatározat) végrehajtásában való
közreműködés:
a.) Kormányhatározatban előírt feladatok:
 A Kormányhatározat 12. pontja értelmében az operatív programok végrehajtásáért
felelős miniszterek a térségi fejlesztési irányoknak megfelelő támogatási konstrukciók
előkészítésébe bevonják a Balaton Fejlesztési Tanácsot, és véleményét a döntéshozatal
folyamatába becsatornázzák.
 A Kormányhatározat 13. pontja felkéri a BFT-t a határozatban szereplő Koncepció és
Stratégiai Program céljai és prioritásai megvalósulásának nyomon követésére. A
Tanács a határozat értelmében háromévente tájékoztatást ad a program
megvalósulásáról a nemzetgazdasági miniszter útján.
 A Kormányhatározat 14. pontja alapján a BFT részt vesz valamennyi operatív program
monitoring bizottságába.
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b) A Kormányhatározatban foglalt célok hatékony megvalósulását szolgáló, segítő BFT
feladatok:
A kormányhatározatban rögzített több mint 300 milliárd forintnyi dedikált forráskeret
hatékony és eredményes felhasználása a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet és egyben a Tanács
elsődleges érdeke.
A kormányhatározat eredményes végrehajtása, a jövőbeni lehetőségek kiterjesztése, de
elsősorban a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlődése érdekében, a Kormányhatározatban előírt
feladatok szakmai hátterének megteremtése és kiegészítéseként az alábbi feladatokat kívánja a
Tanács és munkaszervezete 2019. évben is ellátni:
1. A témakörökhöz kapcsolódóan a balatonregion.hu oldalon aktív pályázati
tájékoztató felület folyamatos aktualizálása.
A feladat keretében valamennyi országos és egyéb nemzetközi pályázati felhívás
áttekintésre kerül, a feladat a pályázatok megjelenésének ütemében napi,
folyamatos munkavégzést igényel.
2. Folyamatos térségi monitoring végzése
A kormányhatározat szabta keretek rendkívül hatékony fejlesztési tevékenységre
ösztönzik a térséget, indokolttá válik e munkát jóval sűrűbben monitorozni, s az
alapján megfogalmazni ajánlásokat. A programmegvalósítás folyamatos objektív
vizsgálata egyrészt döntéstámogató szereppel bír, másrészt pedig folyamatos
visszajelzésként szolgál az elvégzett munkáról, annak eredményességéről.
A monitoring tevékenység indikátorait a FAIR adatbázis negyedévenkénti (sajnos
az adatszolgáltatás elhúzódása miatt várhatóan nem tudjuk ezt az ütemezést tartani)
lekérdezése alapján kívánjuk megadni az elemzést, hasonlóan az éves monitoring
feladatokhoz.
3. Egyeztetés a Kormányhatározatban megjelenített fejlesztési projektek, témakörök
konkrét tartalmáról a térség szereplőivel, a lehetséges projektmegvalósítókkal.
4. Egyeztetés az egyes forrásgazdákkal a Kormányhatározatban foglalt fejlesztési
területek tartalmáról, források biztosításának módjáról, véleményezési joggal
részvétel az egyes támogatási konstrukciók kidolgozásában, az egyes támogatási
konstrukciók kidolgozása keretében a Balaton Kiemelt Térség preferenciáinak
képviselete.
5. A célok megvalósulásának nyomonkövetése érdekében folyamatos monitoring
tevékenység végzése.
6. A fejlesztési elképzelések megvalósulására vonatkozó kormányzat
meghatározott további feladatok megvalósításában való részvétel.

által

7. A Kormányhatározatban nem érintett fejlesztési területek esetén
 a térségi partnerek közötti együttgondolkodás, együttműködés erősítése,
 térségi szintű projektek előkészítésének ösztönzése,
 a fejlesztési terület beruházásaihoz szükséges források feltárása.
 a térség fő szakmai szervezetei együttműködésében tudatos és tervezett
kommunikációs tevékenység végzése a térség jövőképének népszerűsítése, a
fejlesztések megvalósulása, a térség által kínált új és már meglévő turisztikai,
gazdasági, környezeti, társadalmi lehetőségek bemutatására.
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2. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata,
monitoringja, valamint az OFTK módosításával kapcsolatos feladatok elvégzése, a
szükséges felülvizsgálatok elvégzése.
3. Összhangban az OFTK tervezett módosításaival és figyelemmel a 2021-2027. évi
uniós programalkotási folyamatra, a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló
fejlesztési programja előkészítésének megkezdése.
4. A térség fejlesztése szempontjából kiemelt egy-egy témakör áttekintése, fejlesztési
javaslat kidolgozása a térségi szereplők bevonásával. Tervezett területek:
 időskorúak életminőségének javításához, ellátásához kapcsolódó szolgáltatások,
 helyi termékek megléte a régióban,
 környezettudatos régió,
 vízpartrehabilitáció, partvédőművek.
5. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában,
végrehajtásában való közreműködés, valamint e tárgyban a települési önkormányzatok
koordinációja;
 jogszabály alkotási folyamat figyelése,
 tervezetekkel kapcsolatban a térségi szereplők véleményének megkérdezését
követően egységes BFT álláspont kialakítása, képviselete,
 térségi szereplők által kezdeményezett jogszabály változtatási igények vizsgálata,
indokoltság esetén azok támogatása.
6. A régió fejlesztéséhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok végzése;
 Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a
Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére,
 Térségi szervezetek közötti szakirányú együttműködések fejlesztése.
A régió fejlesztéseiről szóló folyamatos információ biztosítása, a Balaton köztudatbeli
erősítése, mint vonzó befektetési terület, mint vonzó élettér, mint egy megújulását élő
terület, és mint vonzó turisztikai desztináció egyaránt.
7. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása.
8. Hazai és nemzetközi konferenciák szervezése.
 JRC Régiók és tudomány találkozása című nemzetközi konferencia
megszervezése.
Célfeladatok, a BFT több évre visszanyúló programjainak, projektjeinek 2019. évi
feladatai:
9. A 2019. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló
beruházások, fejlesztések, programok támogatása.
10. Előző évi BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési
kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.
11. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2019. évi lebonyolítása.
12. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program)
2019.évi megvalósítása. Tervezett témakörök:
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a. Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökségi várományosi címhez kapcsolódó
feladatok,
b. időskorúak
életminőségének
javításához,
ellátásához
kapcsolódó
szolgáltatások,
c. környezettudatos régió,
d. vízbiztonság,
e. fenntartható fejlődés, fenntartható életmód.
13. Balaton-felvidéki Kultúrtáj
együttműködés keretében.

Világörökségi

projekt

megvalósítása

konzorciumi

II. Ülések
Siófok, 2019. február 08.
1. Tájékoztató a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések
előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről - 1861/2016 (XII.27.) sz. Korm.
határozat megvalósulásáról
Előterjesztő: felkérés alapján az érintett szervezetek, Balatoni Integrációs Kft.
2. Tájékoztató a tagszervezetek 2018. évi tevékenységéről, 2019. évi terveiről
Előterjesztők: felkérés alapján az érintett megyei tagszervezetek
3. Tájékoztató a 2021–2027-es időszakra szóló többéves uniós költségvetés tervezetéről,
a programidőszak prioritásairól, a hazai tervezés szempontjairól és ütemtervéről, a
Balaton Kiemelt Térség kapcsolódó lehetőségeiről, különös tekintettel az integrált
területi tervezési és végrehajtási eszközökre
Előterjesztő: Vartus Gergely, tervezésért és nemzetközi ügyekért felelős helyettes
államtitkár, ITM
4. Tájékoztató a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt. Balaton Kiemelt Térségben végzett
feladatairól, a tervezett fejlesztésekről, kitekintéssel Keszthely térségének ívóvíz
ellátási problémáira
Előterjesztő: Volencsik Zsolt DRV vezérigazgató
5. Tájékoztató a 2018. évi CXXXIX. tv. negyedik rész a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
Területrendezési Tervéről, valamint a kapcsolódó végrehajtási rendelet tervezetekről
Előterjesztő: Füleky Zsolt helyettes államtitkár, ME Építészeti és Építésügyi Helyettes
Államtitkárság
6. Előterjesztés a BFT 2019. évi munkatervéről
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök
7. Előterjesztés a BFT 2019. évi költségvetéséről és a 2018. évi beszámolójáról
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök
8. Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi
tervéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
9. Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség 2018. évre vonatkozó monitoring jelentéséről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
10. Előterjesztés a BFT 2019. évi fejlesztési forrásának felhasználásáról
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Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
11. Előterjesztés a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2019. évi
megvalósításáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

Siófok, 2019. május 17. (31.)
1. Tájékoztató a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések
előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről - 1861/2016 (XII.27.) sz. Korm.
határozat megvalósulásáról
Előterjesztő: felkérés alapján az érintett szervezetek, Balatoni Integrációs Kft.
2. Tájékoztató a turisztikai szezont érintő feladatokról
 A Magyar Turisztikai Ügynökség 2019. évi balatoni turisztikai marketing
tevékenységének bemutatása
 Balatoni TDM szervezetek tevékenységének ismertetése
Előterjesztők: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Balatoni Regionális TDM
Szövetség
3. Beszámoló a BFT Közbiztonsági Testület 2018. évi tevékenységről, az idegenforgalmi
szezon fontosabb eseményeiről, és tájékoztatás a 2019. évi idegenforgalmi szezonra
történő felkészülésről
Előterjesztő: BFT közbiztonsági tanácsnoka
4.

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi
beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

5.

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács 2018. évi ellenőrzési tervének
megvalósításáról és a 2019.évi ellenőrzési tervéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft

6.

Előterjesztés a Közbiztonsági Testület által előkészített, egyes köz- és vízbiztonságot
érintő kérdések tárgyalásáról
Előterjesztő: BFT közbiztonsági tanácsnoka

7.

Tájékoztató a Veszprém város által 2018. évben elnyert „Európa Kulturális Fővárosa
2023” címhez kapcsolódó feladatokról, a BKÜ területére tervezett lehetőségekről,
kapcsolódási pontokról
Előterjesztő: Veszprém Megyei Jogú Város polgármestere

8.

Tájékoztató a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével benyújtott
nemzetközi projektek előrehaladásáról: DESTI-SMART - Fenntartható turizmus a
Balaton Régióban – alacsony szén-dioxid kibocsátású innovatív közlekedési
lehetőségek figyelembe vételével
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
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Siófok, 2019. szeptember 13. ( 27.)
1. Tájékoztató a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések
előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről - 1861/2016 (XII.27.) sz. Korm.
határozat megvalósulásáról
Előterjesztő: felkérés alapján az érintett szervezetek, Balatoni Integrációs Kft.
2. Tájékoztató a Balaton térség környezet- és természetvédelmét érintő kérdésekről,
tervezett és megvalósult projektekről
Előterjesztő: felkérés alapján az érintett minisztériumok és szervezetek
3. Tájékoztató a Balaton térség vízgazdálkodását érintő kérdésekről, tervezett és
megvalósult projektekről
Előterjesztő: Belügyminisztérium, Országos Vízügyi Főigazgatóság
4. Tájékoztatás a Balatoni Hajózási Zrt. tevékenységéről, 1861/2016. (XII.27.) Korm.
határozat Balatoni Hajózási Zrt.-t érintő intézkedéseiről, fejlesztési projektjeiről
Előterjesztő: Balatoni Hajózási Zrt., Innovációs és Technológiai Minisztérium
Siófok, 2019. december 06., (13.,)
Napirend előtt: A Közbiztonsági Díj átadása.
1. Tájékoztató a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések
előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről - 1861/2016 (XII.27.) sz. Korm.
határozat megvalósulásáról
Előterjesztő: felkérés alapján az érintett szervezetek, Balatoni Integrációs Kft.
2. Tájékoztató a partnerszervezetek tevékenységéről (BSZ, BCSZSZ)
Előterjesztők: felkérés alapján az érintett szervezetek
3. Tájékoztató a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2019. évi
lebonyolításáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
4. Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével
benyújtott, megvalósuló nemzetközi projektekről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Siófok, 2020. február 07. (14, 21,)
1. Tájékoztató a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések
előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről - 1861/2016 (XII.27.) sz. Korm.
határozat megvalósulásáról
Előterjesztő: felkérés alapján az érintett szervezetek, Balatoni Integrációs Kft.
2.

Tájékoztató a tagszervezetek 2019. évi tevékenységéről, 2020. évi terveiről
Előterjesztők: felkérés alapján az érintett megyei tagszervezetek
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3.

Előterjesztés a BFT 2020. évi munkatervéről
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

4.

Előterjesztés a BFT 2020. évi költségvetéséről és a 2019. évi beszámolójáról
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

5.

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi pénzügyi
tervéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

6.

Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség 2019. évre vonatkozó monitoring jelentéséről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

Az év során várható, hogy egyes szakterületekre vonatkozóan konferencia kerül
megrendezésre. Ebben az esetben a BFT üléseken tervezett azonos témájú tájékoztatók a
konferencia keretében kerülnek részletes megvitatásra.
Amennyiben a BFT által végzett feladatok, egyeztetések úgy kívánják, a BFT elnöke
rendkívüli ülés keretében egyeztet a tanács tagjaival.

Siófok, 2019. február 1.

Dr. Bóka István
elnök

Dr. Molnár Gábor
ügyvezető igazgató

……./2019. (02.08.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2019. évi munkatervéről szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Balaton Fejlesztési Tanács a 2019. évi munkatervét elfogadja.
Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: 2019. február 28.
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