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A Balaton Fejlesztési Tanács
2017. évi munkaterve
A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott
fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás bevonásával támogassa a
régióban megvalósuló fejlesztéseket, felkarolja az új, innovatív ötleteket, ösztönözze a régió
egészére kiterjedő elképzelések megvalósítását. Fontosnak érezzük, hogy folyamatosan
figyelve a régió életének eseményeit, változásait, teljeskörű információval rendelkezzünk a
végbemenő gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatokról, eseményekről, és erről
tájékoztassuk a régió élete, fejlesztése iránt érdeklődő személyeket, szervezeteket.
Elkötelezettséget érzünk az iránt, hogy híd szerepet betöltve teret adjunk a régió
fejlesztésében résztvevő szervezetek párbeszédének, együttműködésének.
A fentiek alapján a Tanács 2017-ben az alábbi feladatokat kívánja ellátni:
2017. évi fő feladatok
A 2017. év legfontosabb feladata a Balaton Fejlesztési Tanács számára, hogy a 2014-2020-as
időszakra vonatkozó tervezési dokumentumok előkészítését követően folytassa a
dokumentumokban meghatározott fejlesztési célok megvalósulásának segítését a régió
fejlődésének érdekében.
Ennek keretében kiemelt feladat a Balaton fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) számú
Kormányhatározat (továbbiakban: Kormányhatározat) végrehajtásában való közreműködés:
• egyeztetés a Kormányhatározatban megjelenített fejlesztési projektek, témakörök
konkrét tartalmáról a térség szereplőivel, a lehetséges projektmegvalósítókkal,
• egyeztetés az egyes forrásgazdákkal a Kormányhatározatban foglalt fejlesztési
területek tartalmáról, források biztosításának módjáról, véleményezési joggal részvétel
az egyes támogatási konstrukciók kidolgozásában, az egyes támogatási konstrukciók
kidolgozása keretében a Balaton Kiemelt Térség preferenciáinak képviselete,
• a célok megvalósulásának nyomonkövetése érdekében negyedéves monitoring
tevékenység végzése,
• a fejlesztési elképzelések megvalósulására vonatkozó kormányzat által meghatározott
feladatok megvalósításában való részvétel.
A Kormányhatározatban nem érintett fejlesztési területek esetén (pl: egészségipar)
• a térségi partnerek közötti együttgondolkodás, együttműködés erősítése,
• térségi szintű projektek előkészítésének ösztönzése,
• a fejlesztési terület beruházásihoz szükséges források feltárása.
Emellett egyre erőteljesebb térségi igény jelentkezik a régió térségmarketing feladatainak
ellátására, a térség menedzselésére.
Ennek keretében – a térségi szervezetek együttműködésében – szükséges
• a térség turisztikai marketing tevékenységéhez kapcsolódóan párbeszéd kialakítása és
a térségi érdekek közvetítése a marketing forrással rendelkező országos szervezet felé,
• a térség fő szakmai szervezetei együttműködésében tudatos és tervezett
kommunikációs tevékenység végzése a térség jövőképének népszerűsítése, a
fejlesztések megvalósulása, a térség által kínált új és már meglévő turisztikai,
gazdasági, környezeti, társadalmi lehetőségek bemutatása.
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A BFT további 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 fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) számú
Kormányhatározat végrehajtásában (részletesen kifejtve fent),
• a fejlesztési elképzelések megvalósulására vonatkozó kormányzat által
meghatározott feladatok végrehajtásában 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 térség fejlesztése szempontjából kiemelt egy-egy témakör áttekintése, fejlesztési
javaslat kidolgozása a térségi szereplők bevonásával. Tervezett területek:
• családbarát turisztikai szolgáltatások,
• időskorúak életminőségének javításához, ellátásához kapcsolódó szolgáltatások,
• helyi termékek megléte a régióban - helyzetfelmérés,
• a régió kulturális kínálata, fejlesztési lehetőségei,
• környezettudatos régió,
• vízpartrehabilitáció, partvédőművek rekonstrukciója, fejlesztése.
3. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában,
végrehajtásában való közreműködés;
• jogszabály alkotási folyamat figyelése,
• tervezetekkel kapcsolatban a térségi szereplők véleményének
megkérdezését követően egységes BFT álláspont kialakítása, képviselete,
• térségi szereplők által kezdeményezett jogszabály változtatási igények
vizsgálata, indokoltság esetén azok támogatása.
4. 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.
5. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata,
monitoringja.
6. Balatoni Regionális Monitoring Rendszer fejlesztése, működtetése.
A Balatoni Regionális Monitoring Rendszer 2003-2006 között került kiépítésre,
elsősorban környezeti adatokat, információkat gyűjt a tó és környezete állapotáról. Az
adatok a térség szakmai szervezetei által kerülnek felhasználásra, folyamatos
elemzésre.
7. Mozdulj Balaton programsorozat 2017. évi lebonyolítása.
8. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása.
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II. Ülések
Siófok, 2017. február 10.
1. Tájékoztató a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések
előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről - 1861/2016 (XII.27.) sz. Korm.
határozat megvalósulásáról
Előterjesztő: Magyar Turisztikai Ügynökség
2. Tájékoztató a Balaton törvény tervezett felülvizsgálatáról, valamint a Településképi
törvényről és végrehajtásáról a BKÜ területén
Előterjesztő: Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság
3.
4.

Előterjesztés a BFT 2017. évi munkatervéről
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök
Előterjesztés a 2017. évi fejlesztési forrás felhasználásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

5.

Előterjesztés a BFT 2017. évi költségvetéséről és a 2016. évi beszámolójáról
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

6.

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi pénzügyi
tervéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

7. Előterjesztés a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2017 évi
megvalósításáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
8. Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
Siófok, 2017. március 10.
1.

Előterjesztés a 2016. évben kiírt településfejlesztés felhívásra beérkezett pályázatok
bírálatáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

2.

Előterjesztés a 2017. évi fejlesztési forrás felhasználásáról - közbiztonsági támogatási
keret felosztásáról, Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

3. Előterjesztés Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökség várományosi
fejlesztésére vonatkozó pályázat előkészítéséről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft., Magyar Turisztikai Ügynökség
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4. Előterjesztés a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet hosszú- és középtávú fejlesztési
dokumentumaiba foglalt indikátorok módosításáról, valamint az éves fejlesztési
monitoring indikátorkataszterének megújításáról.
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
5.

Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség 2016. évre vonatkozó monitoring jelentéséről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

6.

BFT részanyag a Nemzeti Fejlesztés 2030 - Országos Fejlesztési és Területfejlesztési
Koncepció (OFTK) 2014-2016 évekre vonatkozó megvalósulásáról szóló
beszámolóhoz és esetleges felülvizsgálathoz
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

7.

Előterjesztés a BFT 2017-évi ellenőrzési tervének jóváhagyásáról valamint
beszámoló a BFT 2016. évi ellenőrzési tevékenységének végrehajtásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

8. A falusi szálláshely minősítés jogszabályi hátterének rendezése a BKÜ területét
illetően
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
Siófok, 2017. május 19.
1. Tájékoztató a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések
előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről - 1861/2016 (XII.27.) sz. Korm.
határozat megvalósulásáról
Előterjesztő: felkérés alapján az érintett szervezetek, Balatoni Integrációs Kft.
2. Tájékoztató a turisztikai szezont érintő feladatokról
• Az Magyar Turisztikai Ügynökség 2017. évi balatoni turisztikai marketing
tevékenységének bemutatása
• Balatoni TDM szervezetek tevékenységének ismertetése
Előterjesztők: Magyar Turisztikai Ügynökség, Balatoni Regionális TDM Szövetség
3. Előterjesztés a BFT 2016. évi fejlesztési forrásának felhasználásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
4. Beszámoló a BFT Közbiztonsági Testület 2016. évi tevékenységről, az idegenforgalmi
szezon fontosabb eseményeiről, és tájékoztatás a 2017. évi idegenforgalmi szezonra
történő felkészülésről
Előterjesztő: BFT közbiztonsági tanácsnoka
5.

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi
beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

4

BFT ülés, 2017. február 10.

3. napirendi pont

Siófok, 2017. szeptember 22.
1. Tájékoztató a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések
előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről - 1861/2016 (XII.27.) sz. Korm.
határozat megvalósulásáról
Előterjesztő: felkérés alapján az érintett szervezetek, Balatoni Integrációs Kft.
2. Tájékoztató a Balaton térség környezet- és természetvédelmét érintő kérdésekről,
tervezett és megvalósult projektekről
Előterjesztő: felkérés alapján az érintett minisztériumok és szervezetek
3. Tájékoztató a Balaton térség vízgazdálkodását érintő kérdésekről, tervezett és
megvalósult projektekről
Előterjesztő: Belügyminisztérium, Országos Vízügyi Főigazgatóság
4. Tájékoztatás a Balatoni Hajózási Zrt. 2017. évi tevékenységéről, 1861/2016. (XII.27.)
Korm. határozat Balatoni Hajózási Zrt.-t érintő intézkedéseiről, fejlesztési
projektjeiről
Előterjesztő: Balatoni Hajózási Zrt., Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Siófok, 2017. december 8.
Napirend előtt: A Közbiztonsági Díj átadása.
1. Tájékoztató a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések
előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről - 1861/2016 (XII.27.) sz. Korm.
határozat megvalósulásáról
Előterjesztő: felkérés alapján az érintett szervezetek, Balatoni Integrációs Kft.
2. Tájékoztató a partnerszervezetek tevékenységéről (BSZ, BCSZSZ)
Előterjesztők: felkérés alapján az érintett szervezetek
3. Tájékoztatás a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervének elfogadásáról
és a Balatoni Területrendezési Szabályzat megállapításáról szóló 2000. évi CXII.
törvény felülvizsgálatáról, a törvénymódosítás főbb szempontjairól
Előterjesztő: Belügyminisztérium, Területrendezési, Építésügyi és Örökségvédelmi
Helyettes Államtitkárság
4. Tájékoztató a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2017. évi
lebonyolításáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
5. Előterjesztés a Balaton-felvidék Kultúrtáj világörökség várományos helyszín
fejlesztési lehetőségeiről, feladatairól
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft
6. Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével
benyújtott, megvalósuló nemzetközi projektekről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
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Siófok, 2018. február 09.
1. Tájékoztató a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések
előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről - 1861/2016 (XII.27.) sz. Korm.
határozat megvalósulásáról
Előterjesztő: felkérés alapján az érintett szervezetek, Balatoni Integrációs Kft.
2.

Tájékoztató a tagszervezetek 2017. évi tevékenységéről, 2018. évi terveiről
Előterjesztők: felkérés alapján az érintett megyei tagszervezetek

3.

Előterjesztés a BFT 2018. évi munkatervéről
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

4.

Előterjesztés a BFT 2018. évi költségvetéséről és a 2017. évi beszámolójáról
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

5.

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi
tervéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

6.

Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség 2017. évre vonatkozó monitoring jelentéséről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

Az év során várható, hogy egyes szakterületekre vonatkozóan konferencia kerül
megrendezésre. Ebben az esetben a BFT üléseken tervezett azonos témájú tájékoztatók a
konferencia keretében kerülnek részletes megvitatásra.
Amennyiben a BFT által végzett feladatok, egyeztetések úgy kívánják, a BFT elnöke
rendkívüli ülés keretében egyeztet a tanács tagjaival.

Tájékoztatás a BFT üléseken állandó meghívottként részvevők módosulásáról
A Tanács állandó meghívott tagjainak felsorolását a szervezeti-működési szabályzat 2. számú
függeléke tartalmazza. A függelék változásainak vezetése – a Tanács tájékoztatását követően
– a munkaszervezet vezetőjének feladata.
Az elmúlt időszakban több olyan – a BFT-től független - szervezeti változás következett be az
állandó meghívottak körében, mely szükségessé teszi a Tanács állandó meghívott tagjait
tartalmazó lista módosítását.
A változások az alábbi szervezeteket érintik:
Módosításra javasolt tagok
a Balatoni főépítész helyett a Somogy,
Veszprém és Zala megye állami főépítészei
Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság
igazgatója helyett Magyar Turisztikai
Ügynökség képviselője

indoklás
jogszabályi változás során a feladatot a
három megye állami főépítésze látja el
a turizmus országos irányításából fakadó
változások
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Törlésre javasolt tagok
Regionális Fejlesztési Ügynökségek vezetői
Balaton régió korábbi kistérségeinek elnökei
Igazságügyi Minisztérium képviselője

indoklás
az érintett szervezetek megszűntek
az érintett szervezetek megszűntek
a Minisztérium kérte állandó meghívotti
státuszának törlését. A BFT munkájában, az
őket érintő témákban továbbra is részt
vesznek eseti felkérés alapján.

A fenti változásokat követően a BFT állandó meghívott (tanácskozási jogos) tagjai (BFT
SZMSZ. 2. számú függelék):
- A Somogy Megyei Kormányhivatal képviselője - hivatalvezetője,
- területileg illetékes állami főépítészei
- az érintett megyei kereskedelmi és iparkamarák, agrárkamarák képviselői
- a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének képviselője,
- a Balatoni Fürdőegyesületek Szövetsége képviselője,
- a Balatoni Szövetség képviselője,
- a KDT VIZIG Balatoni Vízügyi Kirendeltség vezetője,
- a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság igazgatója,
- a Nők a Balatonért Egyesület elnöke,
- Balaton Világörökségéért Közhasznú Alapítvány elnöke,
- Magyar Turisztikai Ügynökség képviselője
- Balatoni Turizmus Szövetség elnöke,
- a MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet vezetője,
- Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt, vezérigazgatója
- Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója,
- a Belügyminisztérium képviselője.
Kérem a tisztelt Tanácsot, hogy a Tanács állandó meghívott tagjainak felsorolását tartalmazó
a SZMSZ 2. számú függelék módosításáról szóló tájékoztatást elfogadni szíveskedjen.
Siófok, 2017. február 1.
Dr. Bóka István
elnök

Dr. Molnár Gábor
ügyvezető igazgató

……./2017. (02.10.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2017. évi munkatervéről szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
1. A Balaton Fejlesztési Tanács a 2017. évi munkatervét elfogadja.
2. A Balaton Fejlesztési Tanács, a Tanács állandó meghívott tagjainak felsorolását tartalmazó
SZMSZ 2. számú függelék módosításáról szóló tájékoztatást elfogadja.
Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: 2017. február 28.
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