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Előterjesztés
a BFT 2018. évi fejlesztési forrásának felhasználásáról
Jelen előterjesztés keretében az alábbi témakörök kerülnek tárgyalásra:
I.
A 2018. évi BFT fejlesztési forrás felhasználáshoz kapcsolódóan a rendezvény
támogatási keret módosítása.
II.
Mozdulj Balaton strandi szabadidősport programsorozat 2018. évi lebonyolítási
rendjének módosítása.
A Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban BFT) 2017. decemberi és 2018. februári ülésén
határozta meg a rendelkezésére álló 219.233.000,-Ft fejlesztési forrás felhasználásának főbb
irányait, feltételeit az alábbika szerint:
1. Településfejlesztési beruházások támogatása –140 millió Ft
2. Közbiztonság – vízbiztonság fejlesztése – 31 millió Ft
3. Kiemelt rendezvények támogatása – 24 millió Ft
4. Balatoni Partnerségi Program – 5 millió Ft
5. Mozdulj Balaton Program – 5 millió Ft
6. Térségi tájékoztatási feladatok – 7 millió Ft
7. Lebonyolítási díj – 7,233 millió Ft
I. A 2018. évi BFT rendezvény támogatási keret felosztásának módosítása
A Balaton Fejlesztési Tanács 2018. május 15-i ülésén tárgyalta és a 13/2018 (V.15) számú BFT
határozatában döntött a rendezvények támogatásáról.
A BFT döntése az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) általi jóváhagyást és a BFTITM közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően,
2018.08.21-én lépett hatályba.
A Somogy Megyei Közgyűlés javaslata alapján a támogatott rendezvények között szerepelt a
Dél-Balatoni Borút Egyesület IV. Parti Pezsgés Fesztivál című rendezvénye 500.000,-Ft
támogatási összeggel.
2018. július 23-án kelt levelében Gádor Dénes elnök úr (Dél-balatoni Borút Egyesület)
hivatalos levelében is megerősítette a „IV. Parti Pezsgés Fesztivál” rendezvény elmaradását és
lemondott az 500.000,- forint BFT támogatásról.
Elnök úr levelében az alábbi indoklást adta a rendezvény elmaradására:
„A rendezvényt közvetlenül megelőző időszakban szembesültünk azzal, hogy az árusoktól és
borászoktól származó bevételeink jelentősen elmaradnak a tervezettől. Mivel ezek a bevétlek
jelentős arányt képviselnek a rendezvény költségvetésében, ezért a várható jelentős veszteség
elkerülése érdekében az egyesület úgy döntött, hogy a fesztivált nem rendezi meg.”
A Somogy Megyei Közgyűlés elnökétől beérkezett módosító javaslat alapján a keletkezett
500.000,- forint maradványösszeget
a „Gyerekprogramok a Kultkikötőben 2018.”
rendezvénysorozat támogatására javaslom felhasználni a korábban már megítélt 2.000.000,forint támogatási összegen felül.
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II.A Mozdulj Balaton Program strandi szabadidősport programsorozat 2018. évi
lebonyolítási rendjének módosítása
A Tanács 7/2018.(02.16.) számú határozatában megbízta munkaszervezetét a Balatoni
Integrációs Kft.-t a program előterjesztésben meghatározott feltételek szerinti
megszervezésével, és a program támogatásával kapcsolatos ügyek intézésével.
A program megvalósítását a BFT és az önkormányzatok mellett támogatta az Emberi
Erőforrások Minisztériuma (EMMI) Sportért Felelős Államtitkársága a Magyar Szabadidősport
részére biztosított keret terhére. Az EMMI támogatás pénzügyi elszámolási szabályai alapján a
rendezvény pénzügyi lebonyolítója a Tanács kellett legyen, így a teljes projekt a
munkaszervezet szervezésében azonban a Tanács pénzügyi bonyolításában valósult meg.
A fentiek alapján a BFT határozat, és a 2018. évi fejlesztési forrás felhazsnálására vonatkozó
ITM-el kötött támogatási szerződés módosítása szükséges.
Kérem a Tanácsot az előterjesztésben megfogalmazott módosítási javaslatok elfogadására.
Siófok, 2018. szeptember 24.
Dr. Bóka István
elnök
Készítette: Balatoni Integrációs Nonprofit Kft.

…./2018 (10.05.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2018. évi fejlesztési forrás felhasználásáról
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A Tanács tudomásul vette a „IV. Parti Pezsgés Fesztivál” rendezvény elmaradását.
2. A Tanács a keletkezett 500.000,- forint maradványösszegből a „Gyerekprogramok a
Kultkikötőben 2018.” rendezvénysorozatot támogatja a korábban már megítélt 2.000.000,forint támogatási összegen felül.
3. A Tanács tudomásul veszi, hogy a Mozdulj Balaton Program strandi szabadidősport
programsorozat 2018. évi programja a munkaszervezet helyett a Tanács pénzügyi
lebonyolításában került megvalósításra, és kezdeményezi a témában a 2018. évi fejlesztési
forrás felhasználására vonatkozó ITM – BFT támogatási szerződés módosítását.
Felelős: Dr. Monár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: azonnal
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