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Előterjesztés
a Balaton Fejlesztési Tanács
2016. évi fejlesztési forrásának felhasználásáról
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016. évi költségvetése terhére 220 millió Ft fejlesztési
forrást biztosít a BFT részére.
A forrás felhasználását az NFM által aláírandó támogatási szerződés teszi lehetővé (a szerződés
még nem került aláírásra). A forrás felhasználására a BFT tesz javaslatot az NFM részére, mely
alapján az NFM meghatározza a támogatás felhasználásának szakmai feltételeit.
A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. február 12-i ülésén, 5/2016. (02.12.) számú határozatában
rögzítette álláspontját a rendelkezésére álló 220 millió Ft fejlesztési forrás felhasználásának főbb
irányairól, keretösszegeiről, a felhasználás szakmai szempontjairól az alábbiak szerint:
I.
Településfejlesztési beruházások támogatása (pályázat) –122 millió Ft
II.
Közbiztonság – vízbiztonság fejlesztése – 40 millió Ft
III.
Kiemelt rendezvények támogatása – 35 millió Ft
IV.
Balatoni Partnerségi Program – 10 millió Ft
V. Mozdulj Balaton Program – 5 millió Ft
VI.
Lebonyolítási díj – 8 millió Ft
A BFT javaslatának elfogadását követően kezdeményeztük az NFM felé a támogatási szerződés
megkötését. A szerződés a Minisztérium részéről előkészítésre került, és az egyes minisztériumi
szervezeti egységek, háttérintézmények egyeztetési eljárásait követően – információink szerint jelenleg az aláírási eljárás van folyamatban.
A támogatási szerződés aláírásáig a BFT korábban meghozott döntései még nem léptek
érvénybe, így a tervezett pályázati felhívás megjelentetése és az egyedi döntések keretében
támogatni tervezett kedvezményezettek értesítése sem történt meg.
Annak érdekében, hogy a támogatási szerződés NFM általi aláírását követően minél gyorsabban
megkezdhessük a forrás kihelyezését, a BFT már 2016. februári és 2016. májusi ülése keretében
– előkészítő jelleggel – meghozta a forrás felhasználáshoz szükséges támogatási döntéseket
(természetesen ezen döntések érvénybelépésének is feltétele az NFM általi jóváhagyás és az
NFM támogatási szerződés aláírása).
A tervezett forrás felhasználáshoz kapcsolódóan – a BFT általi előkészítő tevékenység
elemeként - már csak egy döntés meghozatala van hátra, mely a Kiemelt rendezvények keretében
a Magyar Úszó Szövetség 2016. évi balatoni rendezvényeinek támogatására vonatkozik.
A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. május 20-i 15/2016. (05.20.) számú határozatában úgy
foglalt állást, hogy
„A Magyar Úszó Szövetség 2016. évi balatoni rendezvényeinek támogatására vonatkozóan a
3.000.000,- Ft BFT forrás felhasználásáról a Tanács soron következő ülésén dönt”.
A Magyar Úszó Szövetség 2016. szeptember 5-én kelt támogatási kérelem-adatlapon és
mellékleteiben jelezte, hogy a BFT támogatás összegét (3.000.000,- Ft, a támogatás intenzitása
max. 25%) a 2016. évi FINA / HOSA Nyíltvízi Úszó Világkupa (Balatonfüred, 2016. június 18.)
megszervezésére kívánja felhasználni.
A rendezvény nagyságrendje és többforrású finanszírozása miatt az egyéb támogatások
elszámolhatóságának biztosítása érdekében csak a rendezvény egy résztevékenysége kerül a
BFT által támogatásra, elszámolható költségként csak a rendezvény támogatott
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résztevékenységének költsége kerül feltüntetésre A rendezvény megvalósulását követően a
szakmai beszámolóban azonban a támogatottól a teljes rendezvényről kérjük a tájékoztatást.
A benyújtott költségvetés (részköltségvetés) alapján az alábbi feltételekkel javasoljuk a
rendezvény támogatását:
BFT támogatás összege: 3.000.000,- Ft, max. 25% (változatlan)
Rendezvény elszámolható összköltsége: 12.000.000,- Ft, mely az alábbi költségekre kerül
felhasználásra:
 Versenyhelyszín kiépítés (kiszolgáló hajók): 7.112.000,- Ft
 Versenyhelyszín kiépítés (úszófolyosó, vitorlás és motorcsónak bérlés, kommunikációs lánc
kiépítése, rajt-cél idők mérése): 1.971.040,- Ft
 Bója gyártás feliratozással: 2.916.960,- Ft.
Kérem a Tisztelt Tanácsot az előterjesztésben foglalt javaslat elfogadására.
Siófok, 2016. szeptember 29.

Dr. Bóka István
elnök

…./2016 (10.07.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Tanács támogatja a Magyar Úszószövetség szervezésében megvalósított kiemelt
rendezvényt az alábbi feltételekkel:
 Támogatott rendezvény: 2016. évi FINA / HOSA Nyíltvízi Úszó Világkupa
(Balatonfüred, 2016. június 18.)
 BFT támogatás összege: 3.000.000,- Ft.
 BFT támogatás intenzitása: max. 25%
 A benyújtott költségvetés alapján (részköltségvetés) az alábbi költségnemek
kerültek beépítésre:
o Versenyhelyszín kiépítés (kiszolgáló hajók): 7.112.000,- Ft
o Versenyhelyszín kiépítés (úszófolyosó, vitorlás és motorcsónak bérlés,
kommunikációs lánc kiépítése, rajt-cél idők mérése): 1.971.040,- Ft
o Bója gyártás feliratozással: 2.916.960,- Ft
o Összesen: 12.000.000,- Ft.
Felelős: Dr. Bóka István elnök
Határidő: értelem szerint
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