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A Balaton Fejlesztési Tanács
2016. 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 2016-ban az alábbi feladatokat kívánja ellátni:
2016. évi fő feladatok
A 2016. év legfontosabb feladata a Balaton Fejlesztési Tanács számára, hogy a 2014-2020-as
időszakra vonatkozó tervezési dokumentumok elkészítését követően folytassa a
dokumentumokban meghatározott fejlesztési célok megvalósulásának segítését a régió
fejlődésének érdekében.
Ennek keretében kiemelt feladat a Balaton fejlesztésére vonatkozó 1821/2015 (XI.12.) számú
Kormányhatározat (továbbiakban: Kormányhatározat) végrehajtásában való közreműködés:
• egyeztetés a Kormányhatározatban megjelenített fejlesztési projektek, témakörök
konkrét tartalmáról a térség szereplőivel, a lehetséges projektmegvalósítókkal,
• 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,
• a célok megvalósulásának nyomonkövetése érdekében negyedéves monitoring
tevékenység végzése,
• a fejlesztési elképzelések megvalósulására vonatkozó kormányzat által meghatározott
feladatok megvalósításában való részvétel.
A Kormányhatározatban nem érintett fejlesztési területek esetén (pl: egészségipar)
• a térségi partnerek közötti együttgondolkodás, együttműködés erősítése,
• térségi szintű projektek előkészítésének ösztönzése,
• a fejlesztési terület beruházásihoz szükséges források feltárása.
Emellett egyre erőteljesebb térségi igény jelentkezik a régió térségmarketing feladatainak
ellátására, a térség menedzselésére.
Ennek keretében – a térségi szervezetek együttműködésében – szükséges
• a térség turisztikai marketing tevékenységéhez kapcsolódóan párbeszéd kialakítása és
a térségi érdekek közvetítése a marketing forrással rendelkező országos szervezet felé,
• 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, környezetei, társadalmi lehetőségek bemutatására.
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A BFT további feladatainak főbb témakörei:
1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó térségi fejlesztések megvalósulásához
szükséges gazdasági, társadalmi környezet megteremtése;
• a térségi partnerek közötti együttgondolkodás, együttműködés erősítése,
• a kormányzati szervek, megyék felé a projektek megvalósulásának, forrás
biztosításának segítése,
• közreműködés a Balaton fejlesztésére vonatkozó 1821/2015 (XI.12.) számú
Kormányhatározat végrehajtásában (részletesen kifejtve fent),
• a fejlesztési elképzelések megvalósulására vonatkozó kormányzat által
meghatározott feladatok végrehajtásában való részvétel,
• a térség fejlesztési elképzeléseinek folyamatos figyelése,
• megvalósult fejlesztések nyomonkövetése,
• fejlesztési
dokumentumokban
meghatározott
célok
megvalósulásának
monitoringja,
• régiós együttműködést igénylő, térségi projektek bonyolítása.
2. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában,
végrehajtásában való közreműködés;
• 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.
3. A régió térségmarketing feladatainak ellátása, a térség menedzselése (forráshiány
miatt csak a térségmarketing feladatok egy része valósítható meg);
• 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.
4. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata,
monitoringja.
5. Balatoni Regionális Monitoring Rendszer fejlesztése, működtetése.
A Balatoni Regionális Monitoring Rendszer 2003-2006 között került kiépítésre,
elsősorban környezeti adatokat, információkat gyűjt a tó és környezete állapotáról. Az
adatok a térség szakmai szervezetei által kerülnek felhasználásra, folyamatos
elemzésre.
6. Mozdulj Balaton programsorozat 2016. évi lebonyolítása.
7. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása.
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II. Ülések
Siófok, 2016. február 12.
1. Tájékoztató a 1821/2015.(XI.12.) sz. kormányhatározatban
előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: Miniszterelnökség, Balatoni Integrációs Kft.

foglalt

döntések

2. Tájékoztató a tagszervezetek 2015. évi tevékenységéről, 2016. évi terveiről
Előterjesztők: felkérés alapján az érintett tagszervezetek
3. Előterjesztés a BFT 2016. évi munkatervéről
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök
4. Előterjesztés a BFT 2016. évi költségvetéséről és a 2015. évi beszámolójáról
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök
5. Előterjesztés a BFT 2016.évi fejlesztési forrásának felhasználásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
6. Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi
tervéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
7. Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott projektek fenntartása
témakörében végzett átfogó, 2015. évi ellenőrzés végrehajtásáról, a 2016. évi
ellenőrzési terv elfogadásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
8. Előterjesztés a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2016. évi
megrendezéséről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
9.

Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség monitoring feladatainak ellátásáról, 2015.
évre vonatkozó monitoring jelentés elfogadásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

Siófok, 2016. május 20.
1. Tájékoztató a 1821/2015.(XI.12.) sz. kormányhatározatban
előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: Miniszterelnökség, Balatoni Integrációs Kft.

foglalt

döntések

2. A Balaton Fejlesztési Program megvalósulási lehetőségei az érintett megyék Területi
Operatív Programjai keretében
Előterjesztő: Somogy, Veszprém, Zala Megyei Önkormányzat
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3. Tájékoztató a turisztikai szezont érintő feladatokról
• Az MT Zrt. 2016. évi balatoni turisztikai marketing tevékenységének
bemutatása
• Balatoni TDM szervezetek tevékenységének ismertetése
Előterjesztők: Magyar Turizmus Zrt, Balatoni Regionális TDM Szövetség
4. Előterjesztés a BFT 2016. évi fejlesztési forrásának felhasználásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
5. Előterjesztés a BFT 2015. évi közbiztonsági tevékenység értékeléséről és a 2016. évi
szezon előkészítési feladatairól
Előterjesztő: BFT közbiztonsági tanácsnoka
6.

Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség 2015. évre vonatkozó monitoring jelentésének
aktualizálásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

7. Előterjesztés a Balaton törvény tervezett megújításáról, a Balaton egységes építészeti
arculatához kapcsolódó kérdésekről
• Balaton Tv módosításának kormányzati javaslatai, térségi javaslatok,
• Balaton egységes építészeti arculata megteremtésének indokoltsága,
lehetőségei (jogszabályi lehetőségek, szükségességek, építészeti és
településképi tervzsűri létrehozása)
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
8.

Előterjesztés a kreatív ipar és a start-up fejlesztési lehetőségekről a Balaton Kiemelt
Térségben
Előterjesztő: Nemzeti Kutatás-fejlesztési és Innovációs Hivatal

9.

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2015. évi
beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

Siófok, 2016. szeptember 16.
1. Tájékoztató a 1821/2015.(XI.12.) sz. kormányhatározatban
előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: Miniszterelnökség, Balatoni Integrációs Kft.

foglalt

döntések

2. Tájékoztató a Balaton térség vízgazdálkodását érintő kérdésekről
• Sió csatorna fejlesztésére vonatkozó projekt bemutatása (benne: kapcsolódás a
Tolna megyei Sió-projekthez),
• tervezett vízszintemelést megelőzően szükséges feladatok - Dél-Nyugat
Balaton árvízvédelme,
• déli partszakasz rekonstrukciója,
• vízkészletgazdálkodás, öntözési lehetőségek bemutatása,
Előterjesztők: felkérés alapján az érintett minisztériumok és szervezetek
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Tájékoztató a közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos feladatokról valamint a Balaton
környéki közlekedésfejlesztési projektek aktuális helyzetéről, közösségi hajózásról, a
közösségi közlekedési rendszerek továbbfejlesztési lehetőségeiről
Előterjesztők: felkérés alapján az érintett minisztériumok, Balatoni Hajózási Zrt.

4. Előterjesztés a BKÜ állami tulajdonban lévő ingatlanjainak hasznosítási
lehetőségeiről,
• az MNV tulajdonban lévő ingatlanok felmérésének és hasznosítási
koncepciójának bemutatása,
• az állami területek önkormányzati tulajdonba, használatba vételének alakulása
Előterjesztő: felkérés alapján az érintett minisztériumok és szervezetek, Balatoni
Integrációs Kft
5. Előterjesztés és tájékoztató a Balaton világörökség várományosi helyszínné válás
aktuális feladatairól, a térségben megvalósuló tervezett fejlesztésekről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft., Balaton Világörökségéért Alapítvány
Siófok, 2016. december 9.
1. Tájékoztató a 1821/2015.(XI.12.) sz. kormányhatározatban
előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: Miniszterelnökség, Balatoni Integrációs Kft.

foglalt

döntések

2. Tájékoztató a partnerszervezetek tevékenységéről (BSZ, BCSZSZ)
Előterjesztők: felkérés alapján az érintett szervezetek
3. Tájékoztató a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2016 évi
lebonyolításáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
Siófok, 2017. február 10.
1.

Tájékoztató a tagszervezetek 2016. évi tevékenységéről, 2017. évi terveiről
Előterjesztők: felkérés alapján az érintett megyei tagszervezetek

2.

Előterjesztés a BFT 2017. évi munkatervéről
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

3.

Előterjesztés a BFT 2017. évi költségvetéséről és a 2016. évi beszámolójáról
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

4.

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi
tervéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

1.

Előterjesztés a Balaton 2020-ig tartó Hosszútávú Területfejlesztési Koncepciója
megvalósulásáról, (monitoring) és aktuális feladatairól
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
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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, 2016. február
Dr. Bóka István
Elnök
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