BFT ülés, 2017. február 10.

4. napirendi pont

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2017. évi
fejlesztési forrás felhasználásáról
Javaslat a 2017. évi fejlesztési forrás felhasználására
A Balaton Fejlesztési Tanács hatékony érdekképviseletének eredményeként 2014. évtől a
Balaton fejlesztésére fordítandó hazai fejlesztési forrás újra önálló soron szerepel az országos
költségvetésben. 2017. évre az önálló költségvetési soron nevesített fejlesztési forrás összege
220 millió Ft.
A forrás felhasználásának feltételeit a BFT és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium között
kötendő megállapodás szabályozza.
A forrás felosztására - a korábbi egyeztetéseket is figyelembe véve - az alábbi javaslatot
tesszük:
I.
Településfejlesztési beruházások támogatása –139,5 millió Ft
II.
Közbiztonság – vízbiztonság fejlesztése – 32,5 millió Ft
III.
Kiemelt rendezvények támogatása – 30 millió Ft
IV.
Balatoni Partnerségi Program – 5 millió Ft
V.
Mozdulj Balaton Program – 5 millió Ft
VI.
Lebonyolítási díj – 8 millió Ft
A forrás felhasználására vonatkozóan az alábbi szabályozás vonatkozik:
A fejlesztési forrás utófinanszírozás keretében biztosítható. A forrás felhasználásának várható
határideje: 2018. június 30.
Az érvényes jogszabályok figyelembevételével az alábbi forrás felhasználási javaslatot
terjesztjük a Tanács elé:

I. Településfejlesztési beruházások támogatása
Rendelkezésre álló forrás: 139,5 millió Ft.
A forrás felhasználása pályázati úton.
Cél: A Balaton Kiemelt Térség egyedi természeti és turisztikai szerepéből fakadóan kiemelten
fontos a települések rendezett, vonzó településképének biztosítása, a Tv által előírt parti
sétány kialakítási kötelezettség teljesítése, a települések turisztikai arculatának javítása,
fejlesztése.
• A támogatás az alábbi fejlesztésekre igényelhető:
• Parti sétányok kialakítása, fejlesztése
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról és a
Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII. törvény
(a továbbiakban: Balaton törvény) által előírt parti sétány kialakítási kötelezettség
teljesítése érdekében a vízpart-rehabilitációs tervben (a továbbiakban: Vprt.) szereplő
parti sétány és/vagy a hozzá közvetlenül kapcsolódó zöldfelületek kialakítása,
fejlesztése, amennyiben a Helyi Építési Szabályzat összhangban van a Vprt.
normatartalmával.
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Települési zöldterületek kialakítása, rehabilitációja:
A települések turisztikai arculatának javítása érdekében a települési zöldterületek
kialakításának, rehabilitációjának támogatása. Települési zöldterületnek számít a Balaton
Törvény településrendezési kategóriái értelmében a közpark, közkert. (Ebben az
értelemben nem települési zöldterület pl. a strand, a temető, az óvoda-iskola udvara, a
járda és az úttest közötti sáv, stb., bár kétségtelenül találhatóak ott növények.)
Partvédőművek fejlesztése: Partvédőművek fejlesztése, jelenlegi műszaki
konstrukció megváltoztatása, új part-víz kapcsolat létrehozására (pl. sólyapálya
kialakítása, stb.). A fejlesztés magába foglalhatja a partvédőműhöz közvetlenül

kapcsolódó közterület, önkormányzati terület fejlesztését is. Strandok területén
fejlesztés nem támogatható.
• Felhagyott kegyeleti parkok/temetők rehabilitációja.
− felhagyott temetők, kegyeleti parkok közcélú zöldfelületeinek felújítása
− kegyeleti park bekerítése, a meglévő kerítés felújítása
− kegyeleti park élősövénnyel való lehatárolása
− felhagyott temetőben, kegyeleti parkban levő hulladéktároló, vízvételi hely,
illemhely korszerűsítése
− információs tábla a kegyeleti parkban nyugvó híres balatoni személyiségekről (pl.
tudósok, művészek) - ez önállóan nem támogatható tevékenység.
A hazai források felhasználása során biztosítani szükséges az uniós forrásokkal való illesztést,
azaz csak olyan fejlesztések támogathatóak hazai forrásból, melyek uniós forrásból nem
finanszírozhatóak.
A fentiek alapján – a részletes pályázati felhívás kidolgozása keretében - a jelen
előterjesztésben elfogadott támogatási területek pontosításra, lehatárolásra kerülnek a TOP és
egyéb hazai és uniós támogatási lehetőségek figyelembevételével.
A támogatás mértéke:
a)
Parti települések (kivéve Aszófő) és az 1.500 főt meghaladó számú állandó lakossal
rendelkező nem parti települések részére a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb
50%-a;
b)
A legfeljebb 1.500 fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és Aszófő részére a
projekt elszámolható összköltségének maximum 70%-a.
A támogatás minimum és maximum értéke:
a) minimum 3 millió Ft – maximum 5 millió Ft a legfeljebb 1.500 fő állandó lakossal
rendelkező nem parti települések és Aszófő részére,
b) minimum 5 millió Ft – maximum 15 millió Ft a parti települések (kivéve Aszófő) és az
1.500 főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem parti települések részére.
A támogatottak köre: hely önkormányzatok, 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő
vagyonkezelő, településüzemeltető gazdasági társaságok.
A pályázat keretében egy település vonatkozásában csak 1 pályázat támogatható.
Egy pályázó csak egy pályázatot adhat be.
A pályázat keretében csak a pályázat meghirdetését követően megkezdett beruházások
támogathatóak.
A pályázatok előzetes bírálatát szakértői bizottság végzi.
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A Szakértői Bizottság javasolt összetétele:
− a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöke által delegált személy,
− a Magyar Turisztikai Ügynökség képviselője,
− a BKÜ területén illetékes megyék állami főépítésze(i,)
− a Somogy, Veszprém- és Zala Megyei Önkormányzatok 1-1 képviselője,
− a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviselője (1 fő).
Szakmai értékelés szempontrendszere
Szakmai értékelés szempontjai, adható pontszám

Adható pontszám

A projekt indokoltsága, reális igényekkel való alátámasztottsága

0-20 pont

A pályázatban a várható eredmények/hatások (társadalmi, gazdasági,
fenntarthatósági, turisztikai, környezeti) ismertetése, a projekt
eredményeinek fenntarthatósága.
• A projekt várható környezeti eredményei/hatásai max. 8 pont
• A projekt várható turisztikai eredményei/hatásai max. 8 pont
• A projekt várható társadalmi eredményei/hatásai max. 3 pont
• A projekt várható gazdasági eredményei/hatásai max. 3 pont
• A projekt várható fenntarthatósági eredményei/hatásai max. 4 pont
• Kiegészítő jelleg, kapcsolódás megvalósult vagy megvalósítás alatt
lévő térségi projekthez max. 4 pont
A projekt fenntartása biztosított 0/5 pont
A beruházás szakmai elvárásoknak való megfelelése, a műszaki
megvalósítás módjának indokoltsága
A pályázó település állandó lakosainak száma nem haladja meg az 1.500 főt
− Parti település 2 pont
− Nem parti település és Aszófő 5 pont
Adható szakmai pontszámok összesen:

0-35 pont

max. 80 pont

A projekt pénzügyi megvalósíthatósága és fenntarthatósága,

Adható pontszám

Az elszámolni kívánt költségek kapcsolódnak a projekt tartalmához
• Teljes mértékű kapcsolódás 5 pont
• Van nem kapcsolódó költségtétel 3 pont
A költségek egyáltalán nem kapcsolódnak 0 pont
A projekt elszámolható költségének mértéke megalapozott, az egyes
költségelemek megfelelnek a szokásos piaci áraknak, vagy az eltérés okát a
pályázó megfelelően indokolja
A projekt költségvetésében érvényesítették a költségtakarékos
megoldásokat
A projekt költsége arányban áll a várt eredménnyel

0 / 3 / 5 pont

Adható pénzügyi pontszámok összesen:

max. 20 pont

Adható szakmai és pénzügyi pontszámok mindösszesen:

max. 100 pont

0-20 pont
0 / 2 / 5 pont

0-5 pont
0-5 pont
0-5 pont

Nem támogathatóak azok a pályázatok:
− amelyek az értékelési szempontrendszerben nem érnek el 60 pontot (szakmai és
pénzügyi pontszámok összesen), vagy
− amelyek az értékelési szempontrendszerben nem érik el az 50 szakmai pontot (szakmai
értékelés szempontjai)
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II. Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése
Forrás felhasználás egyedi döntés keretében.
Rendelkezésre álló forrás: 32,5 millió Ft.
A forrás felhasználásának 2 részterülete:
1. Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak
támogatása
Indoklás: A biztonság kérdésköre alapfeltétel egy turista desztináció választása esetén. Ezért a
Balaton esetében kiemelt figyelmet és erőforrást kell fordítani a vízbiztonság és közbiztonság
témakörére. A jelenlegi gazdasági helyzetben új, jelentős fejlesztések megvalósítása nem
megoldható, azonban az elmúlt évek fejlesztéseinek működtetését és a biztonságérzetet
megadó készenléti erők jelenlétét biztosítani kell. Megfelelő szintű jelenlét a készenléti erők
normatív finanszírozásában nem látható el, valamint a mentési eszközpark működtetéséhez is
többlet támogatás szükséges.
A támogatás igénybe vehető: Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai
többletfeladatainak támogatására – eszközfejlesztés, működési jellegű támogatás.
A támogatás mértéke: 100%.
Rendelkezésre álló forrás: 30 millió Ft.
A támogatottak köre: Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek
A felosztására a BFT Közbiztonsági Testülete tesz részletes javaslatot a Tanács következő
ülésére.
Felosztás során a Tanács az alábbi elveket kívánja érvényesíteni:
• A megyei Rendőrkapitányságok a támogatást a BKÜ területén működő kapitányságok
működéséhez - figyelembe véve a kapitányságok területére vonatkozó
vendégéjszakaszám megoszlást - használják fel.
• A forrás felhasználása során biztosítani kell, hogy a vízbiztonsághoz kapcsolódó
azonnali, 2017-es szezonra vonatkozó feladatok meg tudjanak valósulni.
2. Balatoni Monitoring Rendszer fejlesztése
Indoklás: A Balatoni Monitoring Rendszer 2003-2006 között került kialakításra. A rendszer
jelentős szerepet játszik a tó vízvédelmi, vízminőségi, vízmennyiségi, időjárási, stb. adatainak
gyűjtésében, rögzítésében, lehetőséget adva a tó folyamatainak elemzésére, az időjárási és
egyéb változások esetén bekövetkező szcenáriók felállítására. A rendszer működtetése
támogatás nélkül nem biztosítható.
A támogatás igénybe vehető: Balatoni Monitoring Rendszer eszközfejlesztése és
üzemeltetése.
A támogatás mértéke: 100%.
Rendelkezésre álló forrás: 2,5 millió Ft
A támogatottak köre: A monitoring rendszer a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs
Kft. tulajdonában van, így a fejlesztését is a Kft-n keresztül javasolt megvalósítani.
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III. Balatoni rendezvények támogatása
Forrás felhasználás egyedi döntés keretében.
Rendelkezésre álló forrás: 30 millió Ft.
Indoklás: Különösen nagy szükség van a Balaton régióban attrakciók fejlesztésére, melyeket
leggyorsabban vonzó rendezvényekkel lehet elérni. Emellett fontos feladat a tavaszi és őszi
szezon erősítése, melynek szintén egyik eszköze az érintett időszakokban megvalósuló
rendezvények támogatása.
A forrás nagysága, és szétaprózásának elkerülése érdekében pályázati felhívás helyett egyedi
döntés keretében javasoljuk a térség turizmusa szempontjából meghatározó, valamint a BFT
fejlesztési céljait szolgáló rendezvények támogatását az alábbiak szerint:
A keret terhére a BFT által kidolgozott szakmai szempontrendszer alapján 15-20 kiemelt
rendezvény kerül támogatásra.
A rendezvények a BFT következő ülésén egyedi döntés keretében kerülnek meghatározásra a
három érintett megyei elnök és a BFT elnöke javaslatai alapján.
A keret megyék közötti felosztását az alábbi táblázat tartalmazza:
megye
Somogy megye
Veszprém megye
Zala megye
Balaton térségi

forrás
9 millió Ft
9 millió Ft
5 millió Ft
7 millió Ft

A támogatott rendezvényekre az alábbi támogatási feltételeket javasoljuk:
• A támogatás összege: minimum 500e Ft /rendezvény.
• A támogatás mértéke: maximum 25 %.
A rendezvényekkel kapcsolatos szakmai kritériumok:
Rendezvények szakmai színvonalához kapcsolódó szempontok
• Illeszkedés a Balatonhoz és a Balatont körül ölelő régióhoz, mint természeti
erőforrásról kialakult képhez, érvényesül a „Balatoniság”
• A Balaton meglévő imagének erősítése
• Kapcsolódás a házigazda település, a térség, illetve a régió turisztikai
kínálatához
• Önálló nemzetközi hatókörű turisztikai vonzerőt jelent – plusz vendégszámot
és vendégéjszakát generál
• Segíti a térbeni és/vagy időbeni megfelelő koncentrációt
Az a rendezvény segíti elő a koncentráció, vagy „kritikus” tömeg
megvalósulását, amelyik például egy időben több helyszínt kapcsol be, vagy
olyan másik rendezvénnyel egy időben rendezik, amelyiknek célközönsége
hasonló érdeklődésű.
• Az attrakció a fenntarthatóság követelményeit kielégíti (gazdasági, társadalmi,
környezeti)
• Magyar értékeket is felvonultat
• Biztosított a célcsoportok igényeinek kielégítése
• A megvalósítás helyszíne megfelel a magas minőségi elvárásoknak
• Érvényesül a helyi gazdasági hatás
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• Biztosított a rendezvény akadály-mentesítése, egészségkárosodottak, szeniorok
részére
• A rendezvényen belüli programok szinergikusak
Rendezvények marketing tevékenységéhez kapcsolódó szempontok
• Belföldi és külföldi marketingkommunikáció megvalósítása
• Marketing terv készítése
• Kommunikációs terv készítése
• A rendezvényről adatszolgáltatás a helyi/térségi turisztikai egyesület és/vagy
illetékes Tourinform iroda, és a balatoni rendezvénynaptárt gondozó szervezet
felé
• Kiajánlható, csomagba építhető - ennek érdekében a környékbeli
szálláshelyekkel, vendéglátó egységekkel a rendezvényt megelőzően (min.: 1
hónap) felveszi a kapcsolatot
Rendezvények helyszínéhez kapcsolódó szempontok
• Közbiztonsági szervezetekkel egyeztetett közbiztonsági terv megléte
A közbiztonsági terv javasolt szerkezete letölthető az alábbi elérhetőségről
http://www.balatonregion.hu/biztonsagi_terv
• Infrastrukturális adottságok
Illemhelyek
• illemhelyek megfelelő száma, kitáblázottsága
• mozgáskorlátozott illemhelyek
• illemhelyek tisztaságának, megfelelő higiénés állapotának folyamatos
biztosítása
Családbarát szolgáltatások – amennyiben releváns
A támogatott rendezvények köréről – a javasolt rendezvények által elkészített komplett
támogatási kérelem/adatlap alapján - a Tanács a következő BFT ülésen dönt.

IV. Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat
Forrás felhasználás egyedi döntés keretében.
Rendelkezésre álló forrás: 5 millió Ft.
Indoklás: 2015-ben újra elindítottuk a BFT korábbi Balatoni Partnerségi Programját, melynek
keretében rendezvények, műhelymunkák szervezésével szakmai közösségek létrehozását
segítjük elő, akik egy-egy szakterület, projekt mentén kialakítják a későbbi együttműködés,
projekt megvalósítás feltételeit.
A rendezvények szolgálják továbbá a forrást biztosító szervezetek és a térségi szervezetek
közötti együttgondolkodás megteremtését.
A rendezvény folyamatos, évenként visszatérő szakterületei:
• Vízgazdálkodás, vízminőség-védelem, természetvédelem
• Fenntartható fejlődés környezeti szempontjai
• Balatoni táj- és településgondozás
• Balatoni egészséges életmód
• Balatoni helyi termékek
• Térségmarketing
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2017. évben két újabb témakörökkel bővítve szeretnénk folytatni a Balatoni Partnerségi
Programot:
• családbarát régió,
• időskori szolgáltatások.
Mindkét témában az érintett szakmai szervezetekkel egy teljes régióra kiterjedő felmérésen
alapuló helyzetképet kívánunk készíteni, mely megfelelő szakmai alapot biztosít a témakörre
vonatkozó fejlesztési célok, intézkedések.
A helyzetértékelés elkészítését követően szakmai műhelymunkák keretében ismertetjük a
felmérés eredményét, és a térségi szereplők bevonásával közösen fogalmazzuk meg – a
Balaton Kiemelt Térség fejlesztési koncepciójában megfogalmazottak figyelembevételével az adott témában elérendő célokat, a szükséges fejlesztéseket, majd ezt követően egyeztetünk
a forrásgazdákkal a fejlesztések megvalósítását szolgáló ösztönző rendszer kialakítása
céljából.
A támogatás mértéke: 100%.
Támogatott szervezet: a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft.
A projekt befejezési határideje: 2018. június 30.

V. Mozdulj Balaton sportprogram-sorozat támogatása
Forrás felhasználás egyedi döntés keretében.
Rendelkezésre álló forrás: 5 millió Ft.
Indoklás: A Mozdulj Balaton programsorozat idén 14. alkalommal kerül megrendezésre a tó
37 strandján, 9 hétvégén. A program színvonalának tartása, folyamatos fejlődése érdekében
indokolt bizonyos eszközök cseréje, új eszközök beszerzése. A program részletes bemutatását
jelen ülés keretében tárgyalja a Tanács.
A támogatás a rendezvénysorozat lebonyolításához kapcsolódó költségekre (pl:
eszközbeszerzés, zárórendezvény, szervezés, kommunikáció, stb) kerül felhasználásra.
A támogatás mértéke: 100%.
Támogatott szervezet: a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft.
Az előző évekhez hasonlóan támogatási igényt nyújtottunk be a program társfinanszírozására
az EMMI Sport Államtitkársága felé, és 5 millió Ft támogatásban részesültünk Az EMMI
támogatás forrás felhasználási szabályai a munkaszervezet szervezeti formáját tudja
támogatni, így az idei évi projekt a munkaszervezet által kerül pénzügyi lebonyolításra.

VII. Menedzsment feladatok megvalósítása
A forrás felhasználásához kapcsolódó tevékenységet a BFT munkaszervezete, a Balatoni
Integrációs Kft. látja el, míg a támogatások utalásához kapcsolódó bankköltség a BFT-nél
jelentkezik, így a menedzselési díj a BFT és a munkaszervezet között megosztva kerül
felhasználásra.
A lebonyolítási díj az alábbiakban felsorolt feladatok megvalósításához kapcsolódó személyi
és dologi, ún. „menedzsment” költségeket fedezi:
− Forrás felhasználási terv, szakmai javaslat elkészítése, egyeztetése.
− A forrás biztosító és egyéb jogszabályban meghatározott szervezetek felé a jelentési,
kötelezettség elvégzése.
− Támogatási konstrukciók kidolgozása.
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− Pályázati felhívás előkészítése, megjelentetése, pályázati információ szolgáltatás,
beérkezett pályázatok formai, szakmai ellenőrzése, döntésre előkészítése.
− Támogatási szerződések előkészítése.
− A projekt megvalósításának pénzügyi és szakmai ellenőrzése.
− A forrás felhasználáshoz kapcsolódó elszámolási, beszámolási tevékenység elvégzése a
forrást biztosító felé.
Kérem a tisztelt Tanácsot a fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó javaslat elfogadására.

Támogatási Szabályzat módosítása
A Tanács Támogatási Szabályzata (továbbiakban: Szabályzat) határozza meg a BFT által
közzétett pályázatok kiírására, egyedi támogatások lehetőségének biztosítására, a beérkezett
pályázatok/egyedi támogatások kezelésére, bírálatra/döntésre való előkészítésére, bírálatára, a
támogatási szerződések előkészítésére és a támogatások pénzügyi lebonyolításával
összefüggő feladatokra (együttesen lebonyolítói feladatok) vonatkozó előírásokat.
A Szabályzat 3. pontja a pályázatok elbírálására, a támogatási döntés meghozatalára a beadási
határidőtől számított 45 napot határoz meg.
Az időközben megnövekedett adminisztrációs folyamatok (MÁK rögzítési kötelezettség a
döntést megelőzően) miatt javasoljuk a támogatási döntés meghozatalára vonatkozó határidő
60 napra történő emelését. A fenti javaslat jóváhagyása esetén a Szabályzat 3. pont 4.
bekezdése az alábbiak szerint módosul:
„A Bizottság véleménye alapján a BFT a pályázatok bírálatát a beadási határidőt követő 45
60 napon belül – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - elvégzi és támogatási döntést hoz.
A Bizottság javaslatától eltérő döntés esetén a BFT döntését írásban indokolja.”
A fentiek alapján kérjük a Szabályzat módosításának elfogadását.
Siófok, 2017. február 6.
Balatoni Integrációs Kft.

…./2017. (02.10.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2017. évi fejlesztési forrás felhasználásáról
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A BFT a 2017. évben rendelkezésére álló fejlesztési forrás felhasználását az
előterjesztésben foglaltak szerint elfogadja és felhatalmazza a BFT elnökét, hogy a forrás
felhasználására vonatkozó megállapodást aláírja a forrást biztosító minisztériummal.
2. A BFT megbízza a Balatoni Integrációs Kft-t hogy az előterjesztésben foglalt feltételek
alapján készítse el, küldje meg a tagok részére és egyeztesse le a Nemzeti Fejlesztési
Minisztériummal a Településfejlesztési pályázati felhívást. A Tanács felhatalmazza
elnökét, hogy a tagok észrevételei figyelembevételével, a minisztériummal folytatott
egyeztetést követően jóváhagyja a pályázati felhívást.
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A BFT megbízza a Balatoni Integrációs Kft-t, hogy az elnök által jóváhagyott felhívást
megjelentesse és elvégezze a pályázatkezeléssel kapcsolatos operatív feladatokat.
A BFT, a beérkezett pályázatok előzetes bírálatát végző szakértői bizottság tagjainak
felkéri a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöke által delegált személy, a Magyar Turisztikai
Ügynökség képviselőjét, a BKÜ területén illetékes megyék állami főépítészeit, a Somogy,
Veszprém- és Zala Megyei Önkormányzatok 1-1 képviselőjét, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium képviselőjét.
A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás
felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.
3. A Tanács 30 millió Ft-ot biztosít a Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek
turisztikai többletfeladatainak támogatására az előterjesztésben meghatározott feltételek
szerint és felkéri a BFT Közbiztonsági Testületét, hogy tegyen javaslatot a támogatás
felhasználásra vonatkozóan.
4. A Tanács 2,5 millió Ft támogatást biztosít a Balatoni Integrációs Kft. részére a Balatoni
Monitoring Rendszer eszközfejlesztésére és működtetésére az előterjesztésben
meghatározott feltételek szerint A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFMBFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően
lép hatályba.
5. A BFT megbízza a Balatoni Integrációs Kft-t, hogy dolgozza ki a kiemelt rendezvények
támogatásához kapcsolódó támogatási kérelem formátumát és a megyei elnökök és a BFT
elnöke javaslata alapján küldje meg a támogatásra javasolt rendezvények szervezői
számára, majd a kérelmezők által beküldött kérelmek alapján készítse el a kiemelt
rendezvények támogatására vonatkozó előterjesztést.
6. A Tanács 5 millió Ft-ot biztosít a munkaszervezete részére a Balaton régiós szakmai
együttműködési rendezvénysorozat előterjesztésben meghatározott feltételek szerint
megvalósítására. A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a
fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.

7. A Tanács 5 millió Ft-ot biztosít a Mozdulj Balaton programsorozat támogatására a
munkaszervezete részére az előterjesztésben meghatározott feltételek szerint. A BFT
döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás
felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.
8. A fejlesztési forrás menedzselésével kapcsolatos feladatok ellátására a BFT a Balatoni
Integrációs Kft-t bízza meg. A menedzselési díjból előzetesen 800eFt-ot elkülönít a BFT
banki költségek fedezésére és a fennmaradó 7,2 millió Ft-ot átadja a munkaszervezet
részére azzal, hogy a bankköltség összegének véglegesítését követően az esetlegesen fel
nem használt összeggel a munkaszervezet részére átadandó menedzselési díjat megnöveli.
A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás
felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.
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9. A BFT a Támogatási Szabályzatának 3. pont 4. bekezdését az alábbiak szerint módosítja:
„A Bizottság véleménye alapján a BFT a pályázatok bírálatát a beadási határidőt követő
45 60 napon belül – ha jogszabály eltérően nem rendelkezik - elvégzi és támogatási
döntést hoz. A Bizottság javaslatától eltérő döntés esetén a BFT döntését írásban
indokolja.”
Felelős: Dr. Molnár Gábor munkaszervezet vezető
Határidő: értelem szerint
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