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3. napirendi pont

Előterjesztés
a BFT 2015. évi költségvetéséről és a 2014. évi beszámolójáról
I.

A Balaton Fejlesztési Tanács 2014. évi beszámolója

A BFT 2014. február 28-én fogadta el 2014. évi munkatervét és költségvetését. A Tanács az
elfogadott munkaterv és költségvetés alapján látta el munkáját. A 2014. évi tevékenysége
során az alábbi főbb feladatokat végezte el:
1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó tervezési feladatok ellátása;
• tervezési dokumentumok elkészítése – koncepció, stratégia, operatív program,
intézményfejlesztési program, végrehajtási módszertan,
• projektfejlesztés – a régió fejlesztési céljaihoz, intézkedéseihez illeszkedő
projektek gyűjtése, fejlesztése,
• az egyes Operatív Programokhoz a Balatoni fejlesztések megvalósulását szolgáló
háttéranyagok készítése,
• a térség szereplőinek bevonása a tervezési folyamatba.
2. A Balaton régió fejlesztésére fordítható hazai fejlesztési forrás hatékony felhasználása;
A BFT 2014. évben két különböző fejlesztési forrással rendelkezett:
• 101 millió Ft egyedi szennyvíz kezelési rendszerek támogatási forrása a 2013. évi
költségvetés maradványa terhére. Felhasználása során 78 db egyedi berendezés
került kihelyezésre Szentjakabfa, Tagyon, Salföld településeken.
• 220 millió Ft fejlesztési forrás a 2014. évi költségvetés terhére,
A forrás felhasználásának főbb területei:
I. Vízparti és egyéb közösségi területek komplex fejlesztése:
Parti sétányok, partvédőművek, települési zöldterületek kialakításának,
fejlesztésének támogatása
Mederkotrás és homokozás támogatása Badacsonytördemic strandjának
kialakításához
Mozdulj Balaton projekt strandi vízi sporteszközök beszerzése
II. Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése:
Vízbiztonságért,
közbiztonságért
felelős
szervezetek
turisztikai
többletfeladatainak támogatása
Balatoni Monitoring Rendszer fejlesztése
III. Kiemelt rendezvények támogatása:
kiemelt rendezvények támogatása
TDM szervezetek támogatása
IV. Természettudományi kutatások támogatása:
MTA Limnológia 2014. évi balatoni kutatásainak támogatása
3. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában,
végrehajtásában való közreműködés;
4. Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a
Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére;
5. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata,
monitoringja;
6. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása;
7. BFT célfeladatok megvalósítása.
Az egyes tevékenységek részletes bemutatását a mellékelt szakmai beszámoló tartalmazza.
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A BFT 2014. évi tevékenységének pénzügyi beszámolója
A szakmai feladatok elvégzéséhez kapcsolódó működési bevételeket és kiadásokat a BFT
2014. évi pénzügyi beszámolója tartalmazza.
A BFT 2014. évi költségvetése – az évközi változások eredményeként – módosításra került. A
módosítást és a teljesítést az alábbi táblázat tartalmazza.
Bevételek:

[Ft]
Elfogadott
2014. II.28

Működési bevételek
Költségvetési hozzájárulás
Tagi hozzájárulás 2014
2013. évi pénzmaradvány igénybevétele

65 000 000
960 000

Módosítás
2014.XII.19.

Teljesítés
2014.XII.31

65 000 000
960 000
685 872

65 000 000
960 000
685 872

Fejlesztési forrás - egyedi szennyvíz
kezelési feladatok

101 414 411

101 414 411

2014. évi Fejlesztési forrás

220 000 000

220 000 000

2014. évi Fejlesztési forrás menedzselési
díj visszautalás

500 000

ÁROP tervezési projekt
Mozdulj Balaton EMMI támogatás
Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájár.
Működési bevételek összesen:
Tárgyévi bevételek összesen:

65 960 000
65 960 000

33 273 540
3 000 000
2 800 000
427 133 823
427 133 823

Kiadások

32 917 631
3 000 000
2 880 000
427 357 914
427 357 914

[Ft]
Elfogadott
2014. II.28

Működési kiadás
Működési költség (bankköltség, stb)

960 000

Módosítás
2014.XII.19

Teljesítés
2014.XII.31

1 799 123

1 496 807

Fejlesztési forrás - egyedi szennyvíz
kezelési feladatok támogatás

97 891 891

97 891 891

Fejlesztési forrás - egyedi szennyvíz
maradvány visszautalás

3 522 520

3 522 520

219 500 000
5831749

116 000 851
5 831 749

0

80 000

960 000

328 545 283

224 823 818

65 000 000

65 000 000

65 000 000

315 000

315 000

33 273 540
98 588 540
427 133 823

32 917 631
98 232 631
323 056 449

2014. évi Fejlesztési forrás
Mozdulj Balaton projekt
Mozdulj Balaton projekt túlfizetés
visszautalása
Működési kiadások összesen:
Átadott pénzeszközök
Balatoni Integrációs Kft. működési ktg
Balatoni Integrációs Kft. előző évi
működési támogatás utólagos kifizetése
ÁROP tervezési projekt
Átadott pénzeszközök összesen:
Kiadások mindösszesen:

65 000 000
65 960 000
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A Tanács 2014. december 31-i záró pénzkészlete (bevétel-kiadás): 104.301.465,-Ft
A pénzkészlet a 2014. évi fejlesztési forrás felhasználásához kapcsolódó 2015. évi kifizetési
kötelezettség (támogatások utalása) teljesítésére kerül felhasználásra.
A beszámolóban foglalt tételek szöveges indoklása:
Működési bevételek
NFM - támogatás 2014. év:
Az NFM 2014. évben 65 millió Ft nagyságú működési hozzájárulást hagyott jóvá, mely
kifizetésre került.
Tagi hozzájárulás:
2014-ben hozzájárulásként befizetett összeg 960 e Ft.
2013. évi pénzmaradvány igénybevétele
A BFT 2013. évi működése során 685.872,-Ft pénzmaradvány keletkezett. Mivel a
pénzmaradvány 2014. évben felhasználásra került, ezért az érvényes számviteli szabályok
szerint a 2014. évi bevételek között kell szerepeltetni. A pénzmaradvány több részletben
került felhasználásra:
• 339.123,-Ft banki költségek finanszírozása,
• 31.749.-Ft Mozdulj Balaton projekt többletköltség,
• 315.000,-Ft a Balatoni Integrációs Kft. 2012. évi működési támogatásának elmaradt
(korábban likviditási problémák miatt) ki nem fizetett része.
A pénzmaradvány felhasználása a költségvetés kiadási oldalába is beépítésre került.
Fejlesztési forrás - egyedi szennyvíz kezelési feladatok
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014. év során 101.414.411,-Ft támogatást biztosított a
BFT részére az egyedi szennyvízkezelő rendszerek fejlesztésének támogatására. A forrás
felhasználásáról a Tanács 2014. februári ülésén döntött.
2014.évi fejlesztési forrás
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014. év során 220 millió Ft támogatást biztosított a BFT
részére a balatoni fejlesztések támogatására. A forrás felhasználásáról a Tanács több
lépcsőben döntött. A támogatás a településfejlesztés, balatoni rendezvények, köz,vízbiztonság fejlesztése, természettudományi kutatások támogatására került felhasználásra.
2014.évi fejlesztési forrás menedzselési díj visszautalás
A Tanács 2014. évi fejlesztési forrása (220 millió Ft) keretében 8 millió Ft menedzselési díjat
határozott meg. Év közben - a Tanács 36/2014.(12.19.) számú határozata alapján - ezen
összeg módosításra került, és 500.000,-F-ot még 2014. évben a Kft visszautalt a BFT
számlájára.
ÁROP Balaton tervezési projekt
A Balaton Fejlesztési Tanács és munkaszervezete 100 millió Ft támogatásban részesült a
2014-20 tervezési időszakra szóló Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre vonatkozó tervezési
feladatok elvégzésére. A tevékenység a munkaszervezet pénzügyi bonyolításában került
megvalósításra, azonban az érvényes számviteli szabályok szerint – mint átadott pénzeszközt
– meg kell jelenítenünk a költségvetés kiadási oldalán, és ezzel párhuzamosan a bevételi
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oldalon is. A projekt keretében - költségcsökkenés miatt - 63.500,-Ft nem kerül lehívásra, így
a teljes projekt költségvetése 99.936.500,-Ft.
A támogatás egy része 2013-ban már előlegként megérkezett a BFT számlájára (12.500.000,Ft), egy része pedig szállítói finanszírozás keretében kerül kifizetésre (54.162.960,-Ft), ezért a
BFT költségvetésében csak a fennmaradó 33.273.540,-Ft kerül megjelenítésre a bevételi és
kiadási oldalon egyaránt. 2014. év során az utolsó elszámolás támogatási összege (355.909,Ft) még nem került kifizetésre, ezért a bevételek között csak 32.917.631,-Ft szerepel.
Mozdulj Balaton EMMI támogatás, önkormányzati hozzájárulás
A Mozdulj Balaton program megvalósításáról szóló részletes beszámolót a 2014. októberi
ülésén tárgyalta a BFT. Az EMMI Sport Államtitkárság 3 millió, a BFT 5 millió (fejlesztési
forrás része), az önkormányzatok 2 millió 800 ezer forintot biztosítottak a rendezvényre. Az
év során az egyik önkormányzat kétszer utalta át a 80.000,-Ft hozzájárulását, így az
önkormányzati hozzájárulás a Tanács költségvetésében 2.880.000,-Ft összeggel kerül
megjelenítésre. Év közben ezen többlet befizetés visszautalásra került az önkormányzat
részére, ami a kiadási oldalon is megjelenik.
Mivel a Mozdulj Balaton projekt – az EMMI forrás év közben jelzett felhasználási előírásai
szerint - nem a munkaszervezet, hanem a BFT megvalósításában került lebonyolításra, ezért
valamennyi bevételi forrást és kiadást a BFT költségvetésében kellett szerepeltetni.

Működési kiadások:
Működési kiadás
2005. január 1-től a munkaszervezeti feladatokat a Balatoni Integrációs Kft. látja el, melynek
eredményeként a Tanács költségvetésében működési költségek nem jelennek meg. Ezek a
kiadások a Kft. költségvetésében jelennek meg, melynek fedezetét a Kft. részére átadandó
működési támogatás biztosítja.
Bizonyos tételek azonban a számviteli szabályok és a források felhasználási szabályai alapján
csak a BFT által fizethetők ki. Ezeket a tételeket az alábbi felsorolás tartalmazza:
Működési költség - Kincstári számlakezelés díja
A díj tervezettnél nagyobb összegű felhasználásának indoka, hogy az év közben biztosított
fejlesztési források támogatottak részére történő utalása jelentős banki költségeket jelent a
BFT számára.
Fejlesztési forrás - egyedi szennyvíz kezelési feladatok támogatás, maradvány visszautalás
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014. év során 101.414.411,-Ft támogatást biztosított
a BFT részére az egyedi szennyvízkezelő rendszerek fejlesztésének támogatására. A forrás
felhasználását két kiadási soron szerepeltetjük, mivel a közbeszerzés keretében a
tervezettnél alacsonyabb beruházási költséggel sikerült megvalósítani a beruházást és
3.522.520,-Ft maradvány keletkezett:
• 97.891.891,-Ft pályázati támogatás,
• 3.522.520,-Ft támogatás maradvány visszautalása az NFM részére.
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2014.évi fejlesztési forrás
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014. év során 220 millió Ft támogatást biztosított a BFT
részére a balatoni fejlesztések támogatására.
A kiadási oldalon két részben szerepeltetjük a 220 millió Ft-ot, mivel
• 500.000,-Ft a BFT által kerül felhasználásra a támogatások utalásának költségére
(működési költség sor),
• 219.500.000,-Ft pedig támogatásként kerül továbbutalásra a BFT által támogatott
projektek részére.
Mozdulj Balaton EMMI támogatás, önkormányzati hozzájárulás
A Mozdulj Balaton program megvalósításáról szóló részletes beszámolót a 2014. októberi
ülésén tárgyalta a BFT. Az EMMI Sport Államtitkárság 3 millió, a BFT 5 millió (fejlesztési
forrás része), az önkormányzatok 2 millió 800 ezer forintot biztosítottak a rendezvényre. A
megvalósítás során 31.749,-Ft többlet kiadás keletkezett, melyet a BFT 2013. évi
pénzmaradványából finanszíroztunk.

Átadott pénzeszközök
Balatoni Integrációs Kft. működési költség: A Balatoni Integrációs Kft. 2014. évi működési
támogatása a módosított előirányzatnak megfelelően átadásra került.
Balatoni Integrációs Kft. előző évi működési támogatás utólagos kifizetése: 2012. évben a
BFT likviditási okokból nem tudta a teljes működési támogatást átutalni a munkaszervezet
részére. Sajnos az ezt követő év vége is hasonló likviditási helyzetet teremtett, ezért csak
2014-ben tudtuk átutalni a hiányzó összeget.
ÁROP Balaton tervezési projekt
Részletesen kifejtve a bevételek indoklásánál.
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A BFT 2015. évi költségvetése

A Tanács 2015. évi főbb feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezetében
szereplő és a 2015. évi munkatervében elfogadott feladatok határozzák meg.
A 2015. 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 szükséges
• a térségi partnerek közötti együttgondolkodás, együttműködés erősítése,
• a kormányzati szervek felé a projektek megvalósulásának, forrás biztosításának
segítése,
• közreműködés a Balaton tervezési dokumentumainak Kormány általi elfogadásában,
• a fejlesztési elképzelések megvalósulására vonatkozó kormányzat által meghatározott
feladatok megvalósításában való részvétel.
Emellett egyre erőteljesebb térségi igény jelentkezik a régió térségmarketing feladatainak
ellátására, a térség menedzselésére, amelynek eredményeként kifejezésre jut, hogy van
gazdája ennek a térségnek, azaz az ittlévő és itt működő önkormányzatokkal együtt a
fejlesztési tanács a gazdája a régiónak.
A BFT 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 tervezési dokumentumainak Kormány általi
elfogadásában,
• a fejlesztési elképzelések megvalósulására vonatkozó kormányzat által
meghatározott feladatok megvalósításában 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;
A 2014. évi tervezési folyamat keretében összegyűjtött, jogi szabályozást érintő
problémák rendezésének kezdeményezése a jogszabályalkotók felé.
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. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása.
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A feladatok ellátásához szükséges működési források és kiadások szerkezetét a BFT 2015. évi
költségvetése mutatja.
A költségvetés tervezése során Somogy Megye Önkormányzatától módosítási javaslat
érkezett be a tagi hozzájárulás összegének meghatározására, így a költségvetést két változatra
– az előző évek módszertana (A) és a somogy megyei javaslat (B) – készítettük elő.
Bevételek

Ft

2015. Év
„A” változat
Működési bevételek
Költségvetési hozzájárulás
Tagi hozzájárulás
2014. évi fejlesztési forrás menedzselési díj
visszautalás
2014. évi pénzmaradvány igénybevétele
2015. évi fejlesztési forrás
Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás
Tárgyévi bevételek összesen:

2015. Év
„B” változat

65 000 000
970 000

65 000 000
272 000

2 380 000

2 380 000

104 301 465
70 000 000

104 301 465
70 000 000

2 800 000

2 800 000

245 451 465

244 753 465

Kiadások

Ft

2015. Év
„A” változat
Működési kiadás
Kincstár számlakezelési költség
Mozdulj Balaton program
Működési kiadások összesen:
Átadott pénzeszközök
Balatoni Integrációs Kft. működési költség
2014. évi fejlesztési forrás
2015. évi fejlesztési forrás
Átadott pénzeszközök összesen:
Pénzmaradvány:
Kiadások mindösszesen:

2015. Év
„B” változat

1 684 065
2 800 000
4 484 065

1 334 316
2 800 000
4 134 316

65 000 000

65 000 000

105 619 149
70 000 000
240 619 149
348 251
245 451 465

105 619 149
70 000 000
240 619 149
0
244 753 465

Bevételek
Költségvetési támogatás: A költségvetési támogatás keretében a 2015. évben – a 2014. évi
működési támogatás alapján - 65 millió Ft támogatással terveztünk.
Tagi hozzájárulás:
A tagi hozzájárulás összege két változatban került előkészítésre:
„A” változat
2012. évben a tagi hozzájárulás mértékének meghatározásakor a megyék többsége úgy foglalt
állást, hogy a megye lakosai után 1 Ft tagi hozzájárulást kíván fizetni. Ez alapján a 2015. évi
tagi hozzájárulás az alábbiak szerint alakul:
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− Somogy megye: 325.000,-Ft
− Veszprém megye: 360.000,-Ft
− Zala megye: 285.000,-Ft.
„B” változat
Somogy Megye Önkormányzata a tagi hozzájárulás összegének harmadolását javasolja, mely
alapján a megyei önkormányzatok által fizetendő tagi hozzájárulás felosztása a megyék
Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben található településeinek lakosságszáma alapján történne,
lakosonként 1,-Ft hozzájárulással számolva. Ezen módszertan alapján a megyék közötti
megosztást az alábbi táblázat mutatja:

Megyék
Somogy
Veszprém
Zala

lakosság*
(fő)
325 243
359 103
286 331
970 677

BKÜ-n belüli
lakosság* (fő)
121 182
91 842
60 576
273 600

tagi hozzájárulás a BKÜ-n
belüli lakosság alapján (Ft)
120 000
92 000
60 000
272 000

*KSH 2013. évi adatok

A tagi hozzájárulás befizetésének időpontja 2015. március 30.
2014. évi fejlesztési forrás menedzselési díj visszautalás: A menedzselési díj visszautalást a
BFT 36/2014.(12.19.) számú határozata alapján teljesíti a munkaszervezet. A határozatban a
2014. évi fejlesztési forrás menedzselési díj felhasználásának változása miatt 2.880.000,-Ft
visszautalásáról döntött a Tanács. A munkaszervezet likviditási gondjai miatt a visszautalás
több részletben valósul meg. 2014. évben 500.000,-Ft már teljesítésre került, így 2015. évben
2.380.000,-Ft visszafizetése esedékes.
2014. évi pénzmaradvány: A 2014. évi pénzmaradvány összege a 2014. évi bevétel és kiadás
egyenlege. A számviteli Tv. alapján a bevételek között kell szerepeltetnünk.
A 2015. évi fejlesztési forrás az országos költségvetésben a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
fejezetében a Balatoni fejlesztési feladatok támogatására meghatározott összeget tartalmazza.
Az előző évek gyakorlata alapján a forrást az NFM várhatóan átadja a BFT-nek. A forrás
átadására a szerződés még nem került megkötésre. A forrás felhasználására vonatkozó BFT
javaslatot a jelen ülés keretében tárgyalja a Tanács.
Mozdulj Balaton önkormányzati hozzájárulás: A Mozdulj Balaton rendezvénysorozatot 2015.
évben is meg kívánjuk valósítani. Az előző évekhez hasonlóan 2.800.000,-Ft önkormányzati
hozzájárulással számolunk. A programhoz szeretnénk az előző évhez hasonlóan EMMI
támogatást is felhasználni, azonban ennek összege még egyeztetés alatt van, ezért egyenlőre
nem szerepeltetjük a bevételek között. a Mozdulj Balaton projekt megvalósítására vonatkozó
előterjesztést jelen ülés keretében tárgyalja a Tanács.
Kiadások
Működési kiadások:
Kincstár számlakezelési költség: A Kincstáron keresztüli utalás számlakezelési költsége,
melyet a számlatulajdonosnak, azaz a BFT-nek kell megfizetnie. Összegét a 2014. és 2015.
évi fejlesztési forráshoz kapcsolódó banki pénzforgalmi költség indokolja. Az összeg előre
pontosan nem számítható ki. A „B” változat elfogadása esetében meghatározott csökkentett
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összeg elégtelensége esetén az év folyamán majd a költségvetés módosítása válhat
szükségessé.
Mozdulj Balaton program: A program megvalósításához kapcsolódó önkormányzati
hozzájárulás a program költségeinek finanszírozására kerül felhasználásra.
Átadott pénzeszközök:
Balatoni Integrációs Kft. működési költség: Az átadott pénzeszközök összege 65.000.000,-Ft,
mely a BFT munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. működési támogatását tartalmazza.
A támogatás a BFT szakmai feladatainak Kft. általi elvégzését finanszírozza.
2014. évi fejlesztési forrás: A 2014. évi fejlesztési forrás felhasználási határideje 2015. június
30. A BFT a forrás kifizetését a támogatott fejlesztések megvalósulását és elszámolását
követően teljesíti a kedvezményezettek részére. A költségsor a 2015-ben kifizetendő
támogatások összegét tartalmazza.
2015. évi fejlesztési forrás: a fejlesztési forrást – az előző évhez hasonlóan – a BFT által
támogatott szervezetek használják fel, ezért az átadott pénzeszközök részeként szerepel a
költségvetésben.
Kérem, a tisztelt Tanácsot a BFT 2014. évi beszámolójának, és 2015. évi költségvetésének
elfogadására.

Siófok, 2015. február 10.
Dr. Bóka István
elnök
Készítette: Fekete-Páris Judit

……./2015. (02.19.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2015. évi költségvetéséről és a 2014. évi beszámolójáról
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2014. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai
beszámolót elfogadta.
2/A. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2015. évi költségvetését és a működési forrás
felhasználási javaslatát az „A” változat szerint elfogadta, és megbízza a Balatoni Integrációs
Kft-t, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint végezze el a forrás felhasználáshoz
kapcsolódó feladatokat.
2/B. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2015. évi költségvetését és a működési forrás
felhasználási javaslatát a „B” változat szerint elfogadta, és megbízza a Balatoni Integrációs
Kft-t, hogy az előterjesztésben foglaltak szerint végezze el a forrás felhasználáshoz
kapcsolódó feladatokat.
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3./A Balaton Fejlesztési Tanács tagjainak 2015. évi tagi hozzájárulás kötelezettsége:
• kormányzati támogatás: 65.000.000,-Ft
• Somogy Megyei Önkormányzat: 325.000,-Ft
• Veszprém Megyei Önkormányzat: 360.000,-Ft
• Zala Megyei Önkormányzat: 285.000,-Ft
3./B
•
•
•
•

A Balaton Fejlesztési Tanács tagjainak 2015. évi tagi hozzájárulás kötelezettsége:
kormányzati támogatás: 65.000.000,-Ft
Somogy Megyei Önkormányzat: 120.000,-Ft
Veszprém Megyei Önkormányzat: 92.000,-Ft
Zala Megyei Önkormányzat: 60.000,-Ft

Felelős: dr. Bóka István elnök
Határidő: értelem szerint
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