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Tájékoztató a BFT munkaszervezete által, a balatoni fejlesztésekhez
kapcsolódó kormányzati döntések előrehaladása érdekében végzett 2016.
évi tevékenységről
Előzmények
A 1821/2015.(XI.12.) számú kormányhatározat keretében történt meg a BFT által elkészített, a
Balaton Kiemelt Térség 2014-2020 időszakra szóló fejlesztési dokumentumok Kormány általi
elfogadása. A kormányhatározat rendelkezett a balatoni fejlesztések integrált megvalósításának
keretrendszeréről, a szükséges európai uniós és hazai forrásokról, valamint a kiemelt
fejlesztések köréről.
A Tanács által elfogadott fejlesztési dokumentumok (koncepció, Stratégia, Operatív Program)
végrehajtását, valamint a kormányhatározatban meghatározott fejlesztések, beruházások
megvalósításának elősegítését, koordinálását a BFT és munkaszervezete megkezdte,
folyamatosan végezte.
2016 júniusában sajnálattal értesültünk arról, hogy a Kormány a turizmusfejlesztési célra
felhasználható európai források összehangolásáról szóló 1355/2016.(VII.7.) számú,
határozatával visszavonta a 1821/2015.(XI.12.) számú kormányhatározatot.
A 2016. októberi BFT ülésen a Kormányzat részéről elhangzott tájékoztatás szerint
folyamatban van a fenti Kormányhatározat felülvizsgálatának eredményeként az új „balatoni
kormányhatározat” előkészítése, azonban a mai napig ezen kormányhatározat még nem került
kihirdetésre.

I. A Balaton Kiemelt Térség fejlesztési dokumentumai
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15.§. (2) b) pontja
alapján a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) feladata a kiemelt térség területfejlesztési
koncepciójának, területfejlesztési programjának elkészítése és Kormánynak elfogadásra
benyújtása.
A Balaton Kiemelt Térség fejlesztésére vonatkozóan a BFT által elfogadott Koncepció,
Stratégia és Operatív Program továbbra is érvényben van. Az 1821/2015.(XI.12.) számú
kormányhatározat visszavonása a Kormány általi jóváhagyást érinti, a dokumentumok BFT
általi elfogadására, érvényességére nem vonatkozik.
Álláspontunk szerint a Balaton Területfejlesztési Koncepciójának, Stratégiai Programjának
Kormány általi elfogadása óta nem született olyan országos, vagy ágazati szintű dokumentum,
mely a Koncepció és a Stratégiai Program azonnali felülvizsgálatát szükségessé tenné, így a
Területfejlesztési Törvényben foglalt kötelezettségünk teljesítése érdekében kértük a
Nemzetgazdasági Minisztérium közreműködését annak érdekében, hogy a Kormány ismételten
megtárgyalja és elfogadja a Balaton Területfejlesztési Koncepcióját és Stratégiai Programját.
Ehhez kapcsolódóan a minisztériumtól visszajelzés még nem érkezett.
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II. A Balaton Kiemelt Térség fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok
A Kormány 1334/2014.(VI.6.) számú határozatában úgy foglalt állást, hogy „a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzetben nem valósít meg európai uniós jogszabály által meghatározott integrált területi
beruházást, és ennek megfelelően a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére vonatkozóan több
operatív program keretében nyílik támogatási lehetőség, azzal, hogy a Kormány egyedi
határozattal dönt a kiemelt térségi beruházásokról. Felelős: Nemzetgazdasági Minisztérium”
A 1334/2014.(VI.6.) számú kormányhatározatban rögzítettek folytatásaként az
1821/2015.(XI.12.) Korm. határozat a Koncepció és Stratégia integrált végrehajtását irányozta
elő. A kormányhatározat végrehajtásához kapcsolódó a BFT számára biztosított feladatok
elősegítették, hogy a nevesített projektek, támogatási célok minél teljeskörűbben beépüljenek
az operatív programokba, és a térségi, illetve kormányzati szereplők által hatékonyan meg
tudjanak valósulni.
Álláspontunk szerint a BFT feladata alapvetően nem változott, hiszen a 1334/2014.(VI.6.)
Korm. határozat továbbra is a balatoni fejlesztések operatív programok útján történő, egyedi
kormánydöntések szerinti megvalósítását írja elő, mely változatlanul az érintett operatív
programok Éves Fejlesztési Keret Kormány általi jóváhagyását, majd a térségi, kormányzati
szereplők általi megvalósítását jelenti.
Mivel a BFT és a Balaton térség partnerszervezetei által már elfogadott Koncepció és Stratégiai
Program meghatározza a térség fejlesztésének irányait, kiemelt területeit, projektjeit, így
feladatunk az 1821/2015.(XI.12.) Korm. határozat visszavonásával nem hogy csökkent, hanem
a központi integrált megvalósítást lehetővé tevő jogszabályi megerősítés hiányában inkább
növekedett a program és projekt elemekre vonatkozó egyeztetési igény, a fejlesztések
indokoltságának alátámasztása miatt.
Mindezek alapján a korábban meghatározott feladatokat teljeskörűen végeztük:
a) Térségfejlesztési tematikus munkacsoportok létrehozása és működtetése
b) Negyedéves térségi fejlesztési monitoring és a kapcsolódó operatív feladatok
ellátása
c) Térségi befektetési-ösztönzési adatbázis létrehozása
d) Monitoring Bizottsági részvétel
e) az egyes kiemelt projektekhez szükséges indoklások kidolgozásában való
részvétel, EU szakértők fogadása (pl: közlekedési szakértők fogadása 2016.07. hó),
a térség szempontjából kiemelt fejlesztések indoklásához szükséges háttéranyagok
készítése
f) a térségi szintű projektek előkészítése, koordinálása, bizonyos esetekben azok
megvalósítása.
A meghatározott feladatkörök aktuális állásáról, a végrehajtott intézkedésekről az alábbi
tájékoztatást tudjuk adni.
a) Térségfejlesztési tematikus munkacsoportok
2016. március-áprilisban a BFT határozatba foglalt munkacsoportok mindegyike megtartotta
alakuló ülését.
Az ülések során valamennyi Munkacsoport javaslatokat fogalmazott meg a térség
fejlesztésének elősegítésére, melyet a 2016.októberi ülésen tárgyalt előterjesztésben fejtettünk
ki részletesen.
A munkacsoportok által megfogalmazott ajánlásokból az alábbi feladatokat valósítottuk meg:
o CLLD fejlesztések összehangolása – részletesen kifejtve a f) pont keretében.
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o Az országos területi monitoring rendszer felülvizsgálatának és összehangolásának
kezdeményezése: részletesen kifejtve a b) pont keretében.
o A térség közlekedésfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata (Balaton
Területfejlesztési Koncepció és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai program részét
képező Balaton Nagytérség Közlekedési Stratégia dokumentumainak folyamatos
fejlesztése).:
A Balatoni közlekedésfejlesztési projektek - elsősorban a vasúti beruházások alátámasztására az Európai Bizottság közlekedési stratégia elkészítését várja el.
A 2007-ben a Tanács által elfogadott Balaton Nagytérség Közlekedésfejlesztési
Stratégiája c. dokumentum ehhez jó kiindulási alapot jelent, az abban foglaltak
továbbra is érvényesek, azonban az eltelt idő alatt megvalósult fejlesztések, változások
átvezetése, és a formai előírások változása miatt a dokumentum aktualizálása
szükséges. A feladat elvégzését az IKOP Irányító Hatóság megbízásából külső szakértő
cég végzi. A dokumentumot véleményezésre várhatóan december hó folyamán
megküldik a Tanács részére, majd a véleményeket beépítve a végleges stratégia a
Tanács következő ülésén kerülhet napirendre.
o A balatoni hal, mint gasztronómiai érték, piacra juttatási, valamint a halkereskedelem
legalizálási lehetőségeinek vizsgálata:
2016. novemberében a témáról a Balatoni Kör megbízására egy átfogó javaslattevő
dokumentum készült, a kapcsolódó ellátási hálózat kialakításának potenciális
megvalósítási lehetőségeiről. A projekt keretében az Ügynökség döntés-előkészítő,
koordinációs, modellezési, szerkesztési feladatokat látott el.
A projektterv stratégiai célja így foglalható össze: Garantált minőségű, friss,
Balatonból fogott halakhoz való legális hozzáférés lehetőségének megteremtése a
prémium szintet képviselő vendéglátóegységek számára.
A koncepció legfőbb célja egy kizárólag a magas szintű gasztronómia képviselőinek
nyilvánvalóan korlátozott és nem tömegtermék-szerű alapanyag-igényét kielégítő
szabályozott halkivételi rendszeren alapuló ellátási hálózat kialakítása, melynek
neuralgikus pontja a halkivétel formája. A projektjavaslat két kidolgozott alternatívát
kínál fel ennek kapcsán.
1. Célzott, korlátozott és szigorúan ellenőrzött halászat visszaállítása
2. Horgászzsákmány legális értékesítési lehetőségének megteremtése a
horgászok részére
A koncepció a fentiek mellett javaslatot tesz egy háromszintű (Balatoni – Magyar –
Import haltermék) eredetvédelmi kategóriarendszer kidolgozására, mely alapvetően a
balatoni és a hazai haltermékek védettségét célozza.
A Munkacsoportok következő ülését a 1821/2015 (XI.12.) Kormányhatározat
felülvizsgálataként elfogadásra kerülő kormányhatározat ismeretében tervezzük.

b) Negyedéves térségi fejlesztési monitoring
Az 1/2016. (02.12) számú határozatban a Tanács negyedéves monitoring tevékenység végzését
határozta meg. A monitoring munkát a fejlesztéspolitikai adatbázisok, a TEIR, az EMIR és a
FAIR rendszerek adatai alapján végezzük, mely adatokat a kormányzati adatgazdák biztosítják.
A központi fejlesztéspolitikai adatbázist kezelő szervezet adatszolgáltatásának elhúzódása
miatt az első jelentést csak 2016. június 30-i határnappal sikerült elkészíteni, melyet a BFT
2016. októberi ülésén tárgyalt és fogadott el.
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A monitoring munkával kapcsolatos tevékenység részeként a Kft, folyamatosan végzi az
adatkérő levél elkészítését, a szükséges kapcsolattartást, ezzel kapcsolatos szervezési munkán
túl a megküldött adatok technikai kezelését, matematikai elemző programba exportálását,
szöveges változók szükséges számkarakteres átalakítását, adatelemzést, ábra és
táblázatdemonstráció, szöveges jelentés összeállítását.
A munka folytatásaként augusztus hónapban újabb adatkérést indítottunk el a
Miniszterelnökség irányába, ennek teljesítése 2016. október 25-én történt meg. A 2014-2020as fejlesztési programok forráskihelyezésének előrehaladását vizsgáló elemzést a jelen ülés 4.
napirendje keretében tárgyalandó „BKÜ 2015. évi területi monitoring elemzése” tartalmazza.
Az elemzés már tartalmazza a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal által
rendelkezésünkre bocsátotta az EMVA finanszírozású fejlesztések adatait is.
A monitoring tevékenység egyéb felhasználási területei:
• A Balatoni Szövetség június 15-i elnökségi ülésére elemzés készítése.
• Magyar Turisztikai Ügynökség általi információkérés keretében a 2016. I. félévi
teljesítés elemzésének megküldése.
• 2016. november 30-án a Magyar Tudományos Akadémia Regionális Tudományi
Bizottsága és az ELTE TTK Regionális Tudományi Tanszéke által szervezett
„Térszerkezeti kihívások és területfejlesztési válaszlehetőségek a 2010-es években
Magyarországon” c. konferencián tartott prezentációt a Társadalomtudományi
Kutatócsoport az Ügynökség legfrissebb monitoring eredményeinek felhasználásával.
• Prompt eredmények kommunikációja, bemutatása különböző fórumokon a fejlesztések
előrehaladásáról, a forráskihelyezés aktuális állásáról
• Fejlesztési tematikus térképek, grafikus ábrák készítése, közlése.
c) Térségi befektetés ösztönzési adatbázis
A befektetői adatbázis létrehozására kettős indok fogalmazódott meg a Balaton Fejlesztési
Tanács munkaszervezetében. Egyrészt a régió fejlesztésének, fejlődésének árnyalt, pontos, akár
projektszintű megismerhetősége érdekében kialakításra került egy projektgyűjtő adatbázis,
mely a kiemelt üdülőkörzetben tervezett, megvalósítás alatt álló, valamint megvalósított
projekteket kívánja összegyűjteni és elemezhető módon tárolni. Ezzel párhuzamosan, azonos
jelentőségű funkcióként jelenik meg a befektetésre váró területek, területrészek, projektötletek,
ágazati fejlesztési elképzelések regisztere, melynek szerepe hosszútávon a potenciális
befektetők és a befektetésre váró területek közötti kapcsolat, kommunikációs csatorna
létrejöttének elősegítése.
A befektetés-ösztönzési adatbázis készítésének első lépéseként egy lehető legteljesebb körű
fejlesztési térkép megalkotását kezdte meg a Társadalomtudományi Kutatócsoport. Ennek
keretében egyrészt az EMIR és FAIR adatbázisokból kinyerhető projektadatok elemzése, illetve
az önerős fejlesztések feltérképezése, másrészt pedig az elmúlt években tervezett és
megvalósult fejlesztések számbavétele történt meg.
A megvalósulási helyszíneket, a projektek megvalósulásának időpontját, költségkeretét,
finanszírozási forrását, témakörét, ismert megnevezését tartalmazó összesítő adatbázis
segítségével egy átfogó fejlesztési térkép készíthető. A fejlesztési térkép, a
Társadalomtudományi Kutatócsoport tervei szerint célszerűen a lehető legkisebb – akár telek
szintű – területegységekre kell, hogy elkészüljön. Ilyen jellegű alaptérképek készítését a
Lechner Tudásközpont tervezi, amennyiben ez a munka megkezdődik, a szakmai
háttérintézmény számít az Ügynökség együttműködésére.
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2016. október 14-én kezdeményezésünkre megrendezésre került egy széleskörű kettős,
egymással összefüggő tematikájú workshop a területi monitoring rendszer várható és ajánlott
változásairól, valamint a térségi befektetés ösztönzési adatbázis kialakításának lehetőségeiről
és a kapcsolódó feladatok meghatározásáról. A rendezvényen részt vett a Nemzetgazdasági
Minisztérium Területfejlesztési Tervezési Főosztálya, a Miniszterelnökség szakfőosztályának
delegáltja, a Lechner Tudásközpont (LTK) képviselői, a KSH delegáltjai, valamint a megyék
szakértői. A Balaton törvény módosítása, valamint a befektetés-ösztönzési adatbázis(ok)
kialakításával kapcsolatos munkák előkészítésére a Lechner Tudásközpont és a Balatoni
Integrációs Közhasznú NKft. aktív együttműködést helyezett kilátásba, mely a referensi
vélemény szerint a Miniszterelnökség illetékes szakfőosztálya által szakmailag mindenképpen
támogatott, s az együttműködéstől a kormányzati szerv sem zárkózik el. Ugyanakkor a
rendezvényen kifejtésre került, hogy az Ügynökség és a LTK által elérni kívánt cél, azaz a telek
szinten értelmezhető befektetés-ösztönzési adatbázis kialakítása rendkívül kapacitás- és
költségigényes. A feladat ellátására a LTK pályázati források bevonását tervezi.
A feladat ellátása kapcsán kiemelendő, hogy 2014 óta folyamatban van a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzet állami tulajdonú vagyontárgyainak felmérése, valamint fejlesztési prioritásokon
alapuló hasznosítást lehetővé tevő vagyonkezelői viszonyainak optimalizálása az MNV Zrt.
együttműködésével. A feladat előrehaladásáról a BFT 2016. októberi ülésén számolt be az
Ügynökség megbízottja. A későbbiekben a Nemzeti Földalapkezelővel kötendő együttműködés
keretében a fejlesztési célokkal érintett mezőgazdasági célú területek felmérése is megtörténik.
Az önkormányzati adatszolgáltatáson alapuló felmérés eredményeként egy, a BKÜ településein
meglévő, az önkormányzatok által kijelölt fejlesztési területek számbavétele történik meg, ezzel
is hozzájárulva a befektetés-ösztönzési adatbázis kialakítandó tartalmához.

d) Monitoring Bizottsági részvétel
A Monitoring Bizottságok munkájában, az egyes OP dokumentumok, felhívástervezetek
véleményezése során a Balaton Kiemelt Térség érdekeit, a fejlesztési dokumentumokban
megfogalmazott fejlesztési célok érvényesülését, a minél kedvezőbb fejlesztési lehetőségek
elérését tartottuk szem előtt.
Az egyes Monitoring Bizottságokban végzett munka rövid összefoglalása:
Monitoring
Bizottság
EFOP
GINOP
TOP
KEHOP
VP
MAHOP
IKOP

tárgyalt, véleményezett főbb dokumentumok

Pályázati
felhívások
véleményezése
ÉFK III. n.évi módosítás, Végrehajtási jelentés
50 db
ÉFK II. és III. n.éves módosítása, kiválasztási kritériumok, végrehajtási jelentés, 2017. évi ÉFK
kiválasztási kritériumok, végrehajtási jelentés, ÉFK módosítás
ÉFK módosítás, végrehajtási jelentés, képzési részvétel
11 db
(környezeti hatásvizsgálat, klímaváltozás)
ÉFK módosítás, végrehajtási jelentés, Vidékfejlesztési
11 db intézkedés
OP módosítása
ÉFK módosítás, végrehajtási jelentés
3 db
ÉFK módosítás, végrehajtási jelentés, értékelési terv
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Pályázati felhívásokban a BKÜ érdekeinek képviselet terén elért eredmény:
A Vidékfejlesztési Program keretében az eddig kiírt pályázatok hátrányosan érintették a
Balalton Kiemelt Üdülőkörzet egyes településeit, melynek megszűntetésére a BFT
megkereste a Miniszterelnökséget. Észrevételünket a Miniszterelnökség elfogadta és
intézkedett a hátrány jelentő gyakorlat megszüntetéséről.
A vidékfejlesztési pályázatok esetében a 290/2014 (XI.21.) Korm. rendelet alapján
határozzák meg a pályázó által elérhető maximális támogatási intenzitást, pályázati
pontszámokat. A rendelet értelmében a legfejlettebb járások a "nem besorolt" kategóriába
tartoznak. Az ilyen járások települései számára a legalacsonyabb az elérhető támogatási
intenzitás. Azonban sok esetben előfordul, hogy egy adott járás kedvező besorolása néhány
fejlettebb településnek köszönhető (míg más települések kevésbé fejlettek, elmaradottak,
így viszont ők is csak az alacsonyabb támogatási intenzitásra jogosultak). Ezen probléma
rendezésére hozta meg a Kormány 105/2015. (IV. 23.) számú rendeletét, mely rendezi a
kedvezményezett települések és a kedvezményezett járások viszonyát a támogatásokhoz
való hozzáférés esélyegyenlősége tekintetében. Azonban ez a szabályozás a
Vidékfejlesztési Program több pályázata esetén nem jelent meg.
A BFT megkeresésére az Agrár-vidékfejlesztésért Felelős kezdeményezte a
Vidékfejlesztési Program módosítását, miszerint a jövőben a tartalmi értékelési
szempontokat a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelően fogják meghatározni.
Az új felhívás tervezetekben már a kért elvek szerint jelennek meg a bírálati szempontok.

e) Az egyes kiemelt projektekhez szükséges indoklások, háttéranyagok kidolgozásában,

EU szakértők fogadásában való részvétel,
A feladat keretében 2016. I-III negyedévben az alábbi feladatokat végeztük:
o Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Stratégiája (2014-2020) - magyar és angol nyelvű
kivonat készítése
o IKOP IH részére a balatoni közlekedésfejlesztési projektekhez szükséges
háttéranyagok készítése
o A közlekedésfejlesztési projektek / beruházások eredményeinek ellenőrzése a Balaton
térségében (Európai Bizottság delegációjának látogatása)
A feladatokat részletesen a 2016. októberi ülésen tárgyalt beszámolóban mutattuk be.

f)

A térségi szintű projektek előkészítése, koordinálása, bizonyos esetekben azok
megvalósítása – A BFT térségi projektjeinek kidolgozása

1. Folyamatos pályázatfigyelés
A munkaszervezet napi szintű pályázatfigyelést végez, pályázati összefoglalót készít. A
balatoni fejlesztések szempontjából aktuális felhívások a BFT honlapján folyamatosan
megjelenítésre kerülnek.
web: http://www.balatonregion.hu/orszagos-palyazati-lehetosegek---balaton
2. Balaton-felvidék világörökség várományosi helyszín
A fejlesztés megvalósítása érdekében végzett feladatok:
A fejlesztés a GINOP forrás (pályázat) keretében tud megvalósulni.
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A GINOP IH kezdeményezésére részt vettünk a pályázat szakmai feltételrendszerének
egyeztetésében. Ezzel párhuzamosan, a pályázati lehetőség GINOP ÉFK szerinti
ütemezéséhez kapcsolódóan 2016. nyarán egyeztetést kezdeményeztünk az érintett
önkormányzatokkal a tervezett fejlesztés szakmai tartalmának, céljának, eredményének
meghatározása, kidolgozása céljából.
A projekt tartalmának második körös egyeztetésére a Magyar Turisztikai Ügynökséggel
(MTÜ) közös szervezésben került sor, melynek eredményeként kirajzolódott a
fejlesztési igény.
A pályázati felhívás 2016. októberében megjelent. A megjelenést követően újabb
egyeztetést kezdeményeztünk az érintett településekkel, és a projekt szakmai
koordinációját ellátó Magyar Turisztikai Ügynökség szakembereivel helyszíni bejárás
keretében tekintettük át a fejlesztési javaslatokat.
A várományosi cím elérése érdekében végzett feladatok:
- Világörökségi Gondnokság kezdeményezése történt a Miniszterelnökség felé. A
javaslatot elutasították, mivel csak a Kormány által felterjesztett várományosi
helyszínek esetén jelölhető csak ki gondnokság, azonban a várományosi helyszín
téma folyamatos gondozását a munkaszervezet folytatja.
- a Világörökségi várományos helyszínnel kapcsolatosan információs anyagokat
készítettünk és a BFT weboldalán és a hirbalaton.hu weboldalon helyeztük el.
- a várományosi helyszínnel kapcsolatosan az UNESCO részére szükséges
összehasonlító dokumentumot elkészítettük, a Forster Központ részére megküldtük.
- Tevékenységünk során folyamatosan együttműködünk a Balaton Világörökségéért
Alapítvánnyal.
3. Bejárható Magyarország – természetjárás
A Magyar Természetjáró Szövetséggel folytatott egyeztetés alapján megkerestük a balatoni
településeket a GINOP pályázat keretében elérhető természetjáráshoz kapcsolódó fejlesztési
ötletek feltérképezésére. A beérkezett javaslatokat összesítettük, és megküldtük a Szövetség
részére.
4. Kerékpárút
A balatoni kerékpárút fejlesztések megvalósítása érdekében több egyeztetésre is sor került,
melyen részt vett a munkaszervezet:
• GINOP keretében megvalósítandó Balatonkenese – Tihany, Balatonlelle-Zamárdi,
Keszthely- Kis-Balaton szakasz előkészítésének egyeztetése. A kerékpárút építésére
vonatkozó pályázatot – az NFM elrendelése alapján - a NIF Zrt készíti elő és nyújtja be.
Információnk szerint a Balatonkenese – Tihany, Balatonlelle-Zamárdi szakaszra a
pályázat benyújtásra került, azonban az Irányító Hatóság a projekt átdolgozását kérte.
2016.07.29-én megjelent a Bringakör komplex fejlesztési programjának kiemelt beruházáskénti
nevesítéséről szóló kormányhatározat.
2016.11.17 megjelent a kiemelt kerékpáros útvonalak fejlesztéséről szóló határozat, melynek
keretében a GINOP-ban tervezett 3 balatoni kerékpárút szakasz mellett újabb 3 balatoni szakasz
tervezésére vonatkozó forrás elrendeléséről döntött a kormány. Az érintett szakaszok:
Balatonboglár – Balatonszentgyörgy, Keszthely-Balatongyörök, Badacsonytördemic - Aszófő
5. Mintagazdaságok
A projekt szakmai tartalmának meghatározása érdekében megkerestük a térségben érintett 3
megyei Agrárkamarát, illetve a térség fejlesztési biztosait a fejlesztési igények feltérképezése
céljából. A beérkezett javaslatok, és a fejlesztési dokumentumokban megfogalmazott célok
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alapján előkészítésre került egy tervezet a program szakmai tartalmára, lebonyolítási módjára
vonatkozóan, melyet megküldtünk a GINOP IH részére.
6. Kulturális és természeti értékek fenntartható fejlesztése
A fejlesztési dokumentumokban megfogalmazott célok alapján előkészítésre került egy tervezet
a program szakmai tartalmára, lebonyolítási módjára vonatkozóan, melyet megküldtünk a
GINOP IH részére.
7. Balatoni kistelepülések Szennyvízkezelési Programjának megvalósítása
A program a Vidékfejlesztési OP pályázati felhívása keretében tud támogatást kapni. Még 2015.
évben részt vettünk a pályázati felhívás feltételrendszerének véleményezésében,
egyeztetésében.
A pályázat megjelenését követően felhívtuk az érintett önkormányzatok figyelmét a támogatási
lehetőségre, illetve az első beadási határidőt követően tájékozódtunk a beérkezett balatoni
pályázatok köréről.
Sajnos a térségből pályázat nem került beadásra, ezért a közlejövőben egyeztetést
kezdeményezünk az érintett településekkel.
Az eddig lebonyolított telefonos egyeztetésekből kiderült, hogy több kistelepülés úgy kívánja
szennyvízproblémáját megoldani, hogy szennyvízelvezetési agglomerációt alakít (pl. Lulla,
Kereki, Pusztaszemes, Bálványos), vagy meglévőbe veteti fel magát (pl. Egeraracsa a pacsai
agglomerációba, Hács, Gyugy, Kisberény pedig a balatonlelleibe). A szennyvízelvezetési
agglomerációk esetén már egyértelműen a csatornázás lesz az adott településen az elfogadott
műszaki megoldás, és az egyedi szennyvízkezelés nem alkalmazható. Információink szerint a
tervezések megkezdődtek, az érintett települések országgyűlési képviselői szorgalmazzák az
ügyet, és várhatóan 2017 végén fog megjelenni az a KEHOP-pályázat, amellyel a
beruházásokat finanszírozni fogják. A lakosság örömmel fogadta a csatornázás lehetőségének
hírét, mivel a lakossági beruházási hozzájárulás az ígéretek szerint nulla Ft lesz. Az eddig
megkérdezett polgármesterek egy része tart attól, hogy a csatorna esetében magas lesz a
víz+csatornadíj, másik részük nem foglalkozott még ezzel a kérdéssel. Az eddig megszólított
települések a lakosság erős nyomása miatt azt válaszolták, hogy biztosan nem fognak egyedi
szennyvízkezelésre pályázni.
Tovább folytatjuk a településekkel a konzultációt, szeretnénk az év végéig befejezni.

8. Balaton vízminőség állapotát befolyásoló külső terhelések, szennyezések csökkentése, a
tó jó állapotának biztosításához szükséges intézkedések
2016. január második felében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) elkészítette a feladat
megvalósítására vonatkozó javaslatát, melyet a Tanács véleményezett.
A BFT elnökének és munkaszervezetének többszöri egyeztetései és tárgyalása eredményeként
a projekt bekerült a KEHOP éves fejlesztési keretének tervezetébe, azonban – a
1821/2016.(XI.12.) sz. Kormányhatározat visszavonását követően elfogadott - végleges verzió
sajnos már nem tartalmazta azt.
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9. Sió csatorna felújítása, természetvédelmi célú beavatkozások
A projekt az Országos Vízügyi Főigazgatóság és a KDT VIZIG beruházásában valósul meg.
2016. február és március hónapban a munkaszervezet több szakmai egyeztetésen is részt vett
és megvalósítási javaslatával segítette a fejlesztés műszaki tartalmának – elsősorban a zsilip
helyszíne – meghatározását.
Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóságtól megkeresés érkezett a Somogyi Kereskedelmi és
Iparkamarához a Sió-csatorna nagyvízi mederkezelési terv szakmai véleményezésével
kapcsolatban. 2016.03.02-án Kamara felkérte a BFT-t és Munkaszervezetét, hogy a
véleményezésben vegyen részt. A Kamara részére az észrevételek 03.16-án megküldésre
kerültek.
A BFT éves munkaterve alapján 2016. októberi ülésén tájékoztató keretében tárgyalta a projekt
megvalósításának aktuális kérdéseit, állását.

10. Egységes megfigyelő-, tájékoztatási és döntéstámogató rendszer fejlesztése – VKI-hoz
kapcsolódóan
A konzorciumi együttműködésben valósulna meg, az Országos Vízügyi Főigazgatóság
vezetésével. Konzorciumi tagok: Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság, Országos
Meteorológiai Szolgálat, MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézet, Balatoni Integrációs
Közhasznú Nonprofit Kft.
A munkaszervezet projekt előkészítése, kidolgozása keretében részt vett a Projekt Megalapozó
Tanulmány kidolgozásában.
A BFT elnökének és munkaszervezetének többszöri egyeztetései és tárgyalása eredményeként
a projekt bekerült a KEHOP éves fejlesztési keretének tervezetébe, azonban – a
1821/2016.(XI.12.) sz. Kormányhatározat visszavonását követően elfogadott - végleges verzió
sajnos már nem tartalmazta azt.

11. Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése a Balaton régió területén
A projekt tartalma a Balaton kiemelt térség operatív programban szereplő, a köz- és
vízbiztonsági fejezetben integrált fejlesztési projekttervek, és a KEHOP céljait, megvalósítási
kereteit figyelembe véve került kidolgozásra.
A projekt szakmai tartalmát a 2016. októberi ülésre készített beszámolóban mutattuk be.
A BFT elnökének és munkaszervezetének többszöri egyeztetései és tárgyalása eredményeként
a projekt /több elemre bontva) bekerült a KEHOP éves fejlesztési keretének tervezetébe,
azonban a - 1821/2016.(XI.12.) sz. Kormányhatározat visszavonását követően elfogadott végleges verzió sajnos már nem tartalmazta azt.

12. A Balaton vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, vízhasználatának javítása, a
szükséges infrastrukturális feltételek biztosításával
2016. január második felében az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) elkészítette a feladat
megvalósítására vonatkozó javaslatát, melyet a Tanács véleményezett. A véleményezés
keretében jeleztük, hogy nem értünk egyet az OVF ütemezésre vonatkozó javaslatával. (Az
OVF a beruházás jelentős részének megvalósítását 2020-2030 közötti időintervallumban
tervezte.) Ezen felül javasoltuk a projekt műszaki tartalmának kiegészítését a Balaton
Területfejlesztési Stratégiájában és Operatív Programjában meghatározott további feladatokkal,
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szükség szerint forrásokkal kiegészítve: vízpart-rehabilitáció infrastrukturális beruházásainak
megvalósítása érdekében.
A BFT elnökének és munkaszervezetének többszöri egyeztetései és tárgyalása eredményeként
a projekt bekerült a KEHOP éves fejlesztési keretének tervezetébe, azonban – a
1821/2016.(XI.12.) sz. Kormányhatározat visszavonását követően elfogadott - végleges verzió
sajnos már nem tartalmazta azt.
13. Balatoni Közlekedési rendszer összehangolása
Az 1821/2015.(XI.12.) Kormány határozat közlekedésfejlesztési része nevesíti a „Balatoni
Közlekedési rendszer összehangolása” húzóprojektet, melyet a Közlekedéstudományi Intézet
(KTI) és a BFT munkaszervezete – által alkotott konzorcium valósít meg. a projekt tartalmi
elemei a 2016. októberi ülésen tárgyalt beszámolóban került bemutatásra.
A projekt a KÖZOP ÉFK-ban nevesítésre került, a pályázat benyújtásra került, a jogosultsági
kritériumoknak megfelelt, ez első körös hiánypótlási felhívásnak eleget tett, és jelenleg
szakmai bírálatra vár. Mindeközben zajlik a projekthez kapcsolódó megvalósíthatósági
tanulmány elkészítése.
14.
Elektromos közlekedés fejlesztése:
A 1821/2015.(XI.12.) Kormány határozat közlekedésfejlesztési része nevesíti a „Elektromos
közlekedés (elektromos autóbuszok 10–15 darab (Balatonfüred, Siófok, Keszthely), elektromos
hajtású hajók és egyéb közlekedési eszközök, elektromos autó, hajó és kerékpár töltőhálózat
kiépítése)” húzóprojektet.
A húzóprojekten belül nevesített elektromos buszok beszerzése projektrész előkészítése a
Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. vezetésével megkezdődött. A projektrész
megvalósításához szükséges pályázat benyújtására Balatonfüred, Keszthely és Siófok városok
megkötöttek egy konzorciumi megállapodást, amelyhez mindhárom önkormányzat
képviselőtestülete meghozta támogató határozatát.
A projekt az IKOP ÉFK-ban nevesítésre került, a pályázatot – az érintett települések felkérése
alapján - Balatoni Integrációs Kft. elkészítette és pályázat szeptemberben benyújtásra került. A
pályázat a jogosultsági kritériumoknak megfelelt, és jelenleg szakmai bírálatra vár.

15.
TOP CLLD projektek térségi egyeztetése
2016. június 16-án Marcaliban a Balatoni Integrációs Kft. kezdeményezésére és szervezésében
került megtartásra a TOP keretében megvalósítható CLLD programok regionális integrációs
lehetőségeiről, projektötletek disszeminációjáról szóló szakmai egyeztetés a BKÜ 10 ezer főnél
nagyobb városai képviselőinek részvételével. Az egyeztetésen 25 fő vett részt.
A Kft. részéről kezdeményezett, támogatott projektjavaslatok között szóban és később írásban
is bemutatásra kerültek a következő kidolgozott fejlesztési ötletek:
• Balaton Játékpont Hálózat létrehozása (Játékos Balaton programhoz kapcsolódóan)
• Ifjúsági Értékőr Csoportok létrehozása
• Balaton Értékpont kialakítása
• Nyitott Műhely – hálózat kialakítása
• Strandárnyékolás
Információink szerint a térségből 4 pályázat került benyújtásra az alábbi városok által:
Balatonfüred, Keszthely, Marcali, Tapolca.
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16.
Mozdulj Balaton
A Mozdulj Balaton projekt fejlesztése érdekében 2016. május elején egyeztetés
kezdeményeztünk a sportszakmai szervezetekkel és az EMMI Sport Államtitkársággal, hogy
milyen fejlesztések lennének szükségesek ahhoz, hogy minél több hazai és nemzetközi
sportesemény kerüljön megrendezésre a Balatonnál.
Az egyeztetésen elhangzottak figyelembevételével elkészítettünk egy szakmai háttéranyagot,
mely főként a strandsportok, strandok fejlesztésére vonatkozott. A projekt megvalósításához
nevesített forrással nem rendelkezünk, de folyamatosan dolgozunk ennek megteremtésén.

17.
Alkony program
Előkészítésre került egy tervezet a program szakmai tartalmára, lebonyolítási módjára
vonatkozóan, melyet megküldtünk a hazai fejlesztési forrás felhasználását koordináló Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium részére.
Ezzel párhuzamosan elkészítettünk egy szakmai háttéranyagok, indoklást az alkony program
szükségességére vonatkozóan.

18.
Szálláshely fejlesztés
Előkészítésre került egy tervezet a program szakmai tartalmára, lebonyolítási módjára
vonatkozóan, melyet megküldtünk a hazai fejlesztési forrás felhasználását koordináló Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium részére.

19.
e-kerékpár
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. a fenti témában előzetes egyeztetéseket
folytatott és ezen egyeztetés alapján elkészítettük javaslatunkat a balatoni e-kerékpár rendszer
kiépítésére.
Projekt javaslatunk 2016. augusztus folyamán - a Magyar Turisztikai Ügynökség információ
kérése alapján – megküldésre került az Ügynökségnek.

g) További egyeztetések:
- A BKÜ településeivel folytatott, a település fejlesztéseire vonatkozó egyeztetések
- RIK Akadémia fejlesztésére vonatkozó egyeztetések
- VP Településfejlesztési pályázati felhívás véleményezése, részvétel a pályázat
előkészítő munkacsoport ülésén
- egyeztetések a térség fejlesztési biztosaival a fejlesztési területek projektjei, fejlesztési
igényei témakörében

h) Disszeminációs feladatok
A Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Koncepciójának és Stratégiai Programjának
(2014-2020) bemutatása, népszerűsítése
A Területfejlesztési Koncepció és a Stratégiai Program bemutatása, népszerűsítése érdekében
a BFT munkaszervezete több disszeminációs intézkedést is megvalósított, melyeket részletesen
a 2016. októberi ülésen tárgyalt beszámolóban jelenítettünk meg.
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Ezeken felül folyamatos tájékoztatást adunk a térség fejlesztéséhez kapcsolódó jogszabályokról
a www.hirbalaton térségi nonprofit hírportálon.
Siófok, 2016. december 5.

Dr. Molnár Gábor
ügyvezető igazgató
Készítette: Fekete-Páris Judit

…../2016 (12.09.) BFT határozat
A BFT munkaszervezete által, a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések
előrehaladása érdekében végzett 2016. évi tevékenységről szóló tájékozatót a Tanács
megtárgyalta és elfogadja.
Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: értelem szerint
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