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A Balaton Fejlesztési Tanács
2018. 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 2018-ben az alábbi feladatokat kívánja ellátni:
2018. évi fő feladatok
A 2018. év legfontosabb feladata a Balaton Fejlesztési Tanács számára, hogy folyamatosan
figyelemmel kísérje és segítse a 2014-2020-as időszakra vonatkozó tervezési
dokumentumokban meghatározott fejlesztési célok megvalósulását a régió fejlődésének
érdekében.
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 fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) számú
Kormányhatározat végrehajtásában,
a. a Kormányhatározat megvalósulásának folyamatos nyomonkövetése az
érintett kormányzati szervek tájékoztatása alapján,
b. egyeztetés a Kormányhatározatban megjelenített egyes fejlesztési
projektek, témakörök konkrét tartalmáról a térség szereplőivel, a lehetséges
projektmegvalósítókkal,
c. 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,
d. a célok megvalósulásának nyomonkövetése érdekében folyamatos –
negyedévente tervezett, de ténylegesen a kormányzati adatszolgáltatás
gyakoriságától függő - monitoring tevékenység végzése,
e. Monitoring Bizottságok munkájában való részvétel,
f. a fejlesztési elképzelések megvalósulására vonatkozó kormányzat által
meghatározott feladatok megvalósításában való részvétel.
 a térség fejlesztési elképzeléseinek folyamatos figyelése,
 megvalósult fejlesztések nyomonkövetése,
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fejlesztési
dokumentumokban
meghatározott
célok
monitoringja,
régiós együttműködést igénylő, térségi projektek bonyolítása.

megvalósulásának

2. 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.
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 Területfejlesztési Koncepció és Stratégia, fejlesztési tervek megvalósulásának
vizsgálata, monitoringja, valamint szükség esetén azok felülvizsgálata.
 Beszámoló készítése a Balaton Területfejlesztési Koncepció és Balaton
Területfejlesztési Stratégiai Program 2015-2017. évi megvalósulásáról
(1861/2016. Korm. hat. 13. pont szerint)
5. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása.
Célfeladatok, a BFT több évre visszanyúló programjainak, projektjeinek 2018. évi
feladatai:
6. 2018. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló
beruházások, fejlesztések, programok támogatása.
7. Előző évi BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési
kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.
8. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2018. évi lebonyolítása.
9. Balatoni Regionális Monitoring Rendszer fejlesztése, működtetése.
10. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program)
2018.évi megvalósítása. Tervezett témakörök:
a. családbarát turisztikai szolgáltatások,
b. időskorúak
életminőségének
javításához,
ellátásához
kapcsolódó
szolgáltatások,
c. környezettudatos régió,
d. vízbiztonság,
e. fenntartható fejlődés, fenntartható életmód.
11. Balaton-felvidéki Kultúrtáj
együttműködés keretében.

Világörökségi

projekt

megvalósítása

konzorciumi

12. A BKÜ területére kiterjedő állami tulajdonú Nemzeti Földalapkezelő Szervezet
tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó ingatlanok felmérése
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Új projektek a BFT 2017. decemberi döntése alapján:
13. Elemzés és felmérés készítése a Balaton szabályozási vízszintjének 120 cm-re
tervezett emeléséhez kapcsolódó térségi gazdasági-társadalmi hatásokról.
14. Településfejlesztési pályázati aktivitás növelésének lehetőségei a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzetben témájú felmérés elkészítése.
15. Nagy tavak igazgatási rendszereinek nemzetközi szintű feltérképezése, működési
problémák, jógyakorlatok számbavétele, mely alapját képezi egy későbbi, az Európai
Unió szervezeteivel történő egyeztetési folyamatnak a fejlesztési igények hatékonyabb
kezelése érdekében.
II. Ülések
Siófok, 2018. február 16.
1. Tájékoztató a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati döntések
előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről - 1861/2016 (XII.27.) sz. Korm.
határozat megvalósulásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
2. Tájékoztató a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési tervének elfogadásáról, a
törvény végrehajtásához kapcsolódó feladatokról
Előterjesztő: Miniszterelnökség Építészeti és Építésügyi Helyettes Államtitkárság
3. Tájékoztató a tagszervezetek 2017. évi tevékenységéről, 2018. évi terveiről
Előterjesztők: felkérés alapján az érintett megyei tagszervezetek
4. Előterjesztés a BFT 2018. évi munkatervéről
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök
5. Előterjesztés a BFT 2018. évi költségvetéséről és a 2017. évi beszámolójáról
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök
6. Előterjesztés a 2018. évi fejlesztési forrás felhasználásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
7. Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi pénzügyi
tervéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
8. Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség 2017. évre vonatkozó monitoring jelentéséről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
9. Előterjesztés a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2018. évi
megvalósításáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
10. Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
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11. Előterjesztés a BKÜ állami tulajdonban álló, NFA tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó
egyes ingatlanjainak önkormányzati hasznosítási lehetőségeivel kapcsolatban elkészült
felmérésről 2017-2018.
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
Siófok, 2018. május 11.
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 2018. évi balatoni turisztikai marketing
tevékenységének bemutatása
 Balatoni TDM szervezetek tevékenységének ismertetése
 Tájékoztató a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. tevékenységéről, a
halgazdálkodással, horgászattal kapcsolatos rövid és hosszú távú
elképzeléseiről
Előterjesztők: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Balatoni Regionális TDM
Szövetség, Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
3. Előterjesztés a BFT 2018. évi fejlesztési forrásának felhasználásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
4. Beszámoló a BFT Közbiztonsági Testület 2017. évi tevékenységről, az idegenforgalmi
szezon fontosabb eseményeiről, és tájékoztatás a 2018. évi idegenforgalmi szezonra
történő felkészülésről
Előterjesztő: BFT közbiztonsági tanácsnoka
5.

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2017. évi
beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

6.

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács 2017. évi ellenőrzési tervének
megvalósításáról és a 2018.évi ellenőrzési tervéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft

7.

Tájékoztató Eötvös Loránd emlékére megrendezésre kerülő balatoni rendezvények
előkészítéséről
Előterjesztő: UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság és a Balaton Világörökségéért
Alapítvány

Siófok, 2018. szeptember 21.
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.
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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. tevékenységéről, 1861/2016. (XII.27.) Korm.
határozat Balatoni Hajózási Zrt.-t érintő intézkedéseiről, fejlesztési projektjeiről
Előterjesztő: Balatoni Hajózási Zrt., Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Siófok, 2018. november 30.
Napirend előtt: A Közbiztonsági Díj átadása.
1. Beszámoló a Balaton Területfejlesztési Koncepció és Balaton Területfejlesztési
Stratégiai Program 2015-2017. évi megvalósulásáról (1861/2016. Korm. hat. 13. pont
szerint).
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
2. Tájékoztató a partnerszervezetek tevékenységéről (BSZ, BCSZSZ)
Előterjesztők: felkérés alapján az érintett szervezetek
3. Tájékoztató a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2018. évi
lebonyolításáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
4. Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével
benyújtott, megvalósuló nemzetközi projektekről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
Siófok, 2019. február 08.
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 2018. évi tevékenységéről, 2019. évi terveiről
Előterjesztők: felkérés alapján az érintett megyei tagszervezetek

3.

Előterjesztés a BFT 2019. évi munkatervéről
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök

4.

Előterjesztés a BFT 2019. évi költségvetéséről és a 2018. évi beszámolójáról
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök
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5.

Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2019. évi pénzügyi
tervéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

6.

Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség 2018. 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.

Siófok, 2018. február 1.

Dr. Bóka István
elnök

Dr. Molnár Gábor
ügyvezető igazgató

……./2018. (02.16.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a BFT 2018. évi munkatervéről szóló előterjesztést
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta:
A Balaton Fejlesztési Tanács a 2018. évi munkatervét elfogadja.
Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: 2018. február 28.
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