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1. A Balaton Fejlesztési Tanács tagjai
A Tanács szavazati joggal rendelkező tagjai - a Területfejlesztési Törvény 2014. január 1-én
hatályba lépett módosítása alapján - 2016. évben:
- a területfejlesztés stratégiai tervezéséért felelős miniszter képviselője,
- a tanács illetékességi területén működő megyei közgyűlések elnökei 3 fő,
- az érintett megyei közgyűlés egy-egy képviselője 3 fő,
- az ágazati operatív programok végrehajtásáért felelős miniszterek (Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium, Nemzetgazdasági Minisztérium, Emberi Erőforrások Minisztériuma,
Földművelésügyi Minisztérium) egy-egy képviselője (4 fő)
- a Miniszterelnökséget vezető miniszter képviselője.
A területfejlesztési törvény alapján a térségi fejlesztési tanács ülésein állandó meghívottként
vehet részt mindazon gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek képviselői, akiket az ülésen
való részvételre felkérnek.
Így állandó, illetve egyéb meghívott volt a BFT ülésein:
- A Somogy Megyei Kormányhivatal képviselője - hivatalvezetője,
- az érintett megyék állami főépítészei,
- a Regionális Fejlesztési Ügynökségek vezetői,
- az érintett megyei kereskedelmi és iparkamarák, agrárkamarák képviselői
- a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének képviselője,
- a Balatoni Fürdőegyesületek Szövetsége képviselője,
- a Balaton régió korábbi kistérségeinek elnökei,
- 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,
- Balatoni Regionális Marketing Igazgatóság igazgatója,
- Balatoni Turizmus Szövetség elnöke,
- a MTA Balatoni Limnológiai Kutatóintézet vezetője,
- Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt, vezérigazgatója
- Balatoni Hajózási Zrt. vezérigazgatója,
- a Belügyminisztérium képviselői.
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2. A BFT és munkaszervezete 2016. évi tevékenységének kiemelt területei
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. A Tanács fontosnak érzi, hogy folyamatosan
figyelve a régió életének eseményeit, változásait, teljeskörű információval rendelkezzen a
végbemenő gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatokról, eseményekről, és erről
tájékoztassa a régió élete, fejlesztése iránt érdeklődő személyeket, szervezeteket. A Tanács
elkötelezettséget érez az iránt, hogy híd szerepet betöltve teret adjon a régió fejlesztésében
résztvevő szervezetek párbeszédének, együttműködésének.
A BFT 2016. február 12-én fogadta el 2016. évi munkatervét és költségvetését. A Tanács az
elfogadott munkaterv és költségvetés alapján látta el munkáját. A 2016. évi tevékenysége során
az alábbi főbb feladatokat végezte:
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 1821/2015 (XI.12.) 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 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.
4. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata,
monitoringja.
5. Balatoni Regionális Monitoring Rendszer fejlesztése, működtetése.
6. Mozdulj Balaton programsorozat 2016. évi lebonyolítása.
7. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása.

A feladatokat a Tanács és munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. folyamatosan végezte.
A 2016. évben elvégzett főbb tevékenységek részletes bemutatása:
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2.1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó tervezési eljárásban a Balaton
régió érdekének képviselete, részvétel a tervezési folyamatban
A 1821/2015.(XI.12.) számú kormányhatározat keretében történt meg a BFT által
elkészített, a Balaton Kiemelt Térség 2014-2020 időszakra szóló fejlesztési
dokumentumok Kormány általi elfogadása. A kormányhatározat rendelkezett a balatoni
fejlesztések integrált megvalósításának keretrendszeréről, a szükséges európai uniós és
hazai forrásokról, valamint a kiemelt fejlesztések köréről.
A Tanács által elfogadott fejlesztési dokumentumok (koncepció, Stratégia, Operatív
Program) végrehajtását, valamint a kormányhatározatban meghatározott fejlesztések,
beruházások megvalósításának elősegítését, koordinálását a BFT és munkaszervezete
megkezdte, folyamatosan végezte.
2016 júniusában sajnálattal értesültünk arról, hogy a Kormány a turizmusfejlesztési
célra felhasználható európai források összehangolásáról szóló 1355/2016.(VII.7.)
számú, határozatával visszavonta a 1821/2015.(XI.12.) számú kormányhatározatot.
A 1821/2015.(XI.12.) számú kormányhatározat felülvizsgálataként 2016. december 27én jelent meg a 1861/2016.(XII.27.) Kormányhatározat, a Balatoni kiemelt turisztikai
fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó egyes fejlesztések
megvalósításához szükséges források biztosításáról címmel.

A Balaton Kiemelt Térség fejlesztési dokumentumai
A területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény 15.§. (2) b)
pontja alapján a Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) feladata a kiemelt térség
területfejlesztési koncepciójának, területfejlesztési programjának elkészítése és
Kormánynak elfogadásra benyújtása.
A Balaton Kiemelt Térség fejlesztésére vonatkozóan a BFT által elfogadott Koncepció,
Stratégia és Operatív Program továbbra is érvényben van. Az 1821/2015.(XI.12.) számú
kormányhatározat visszavonása a Kormány általi jóváhagyást érinti, a dokumentumok
a BFT általi elfogadására, érvényességére nem vonatkozik.
A Miniszterelnökség és a Nemzetgazdasági Minisztérium álláspontja alapján a
1861/2016.(XII.27.) Kormányhatározat a Balaton Területfejlesztési Koncepcióját,
Stratégiai Programját újra elfogadta.

A Balaton Kiemelt Térség fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok
A Kormány 1334/2014.(VI.6.) számú határozatában úgy foglalt állást, hogy „a Balaton
Kiemelt Üdülőkörzetben nem valósít meg európai uniós jogszabály által meghatározott
integrált területi beruházást, és ennek megfelelően a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
területére vonatkozóan több operatív program keretében nyílik támogatási lehetőség,
azzal, hogy a Kormány egyedi határozattal dönt a kiemelt térségi beruházásokról.
Felelős: Nemzetgazdasági Minisztérium”
A 1334/2014.(VI.6.) számú kormányhatározatban rögzítettek folytatásaként az
1821/2015.(XI.12.) Korm. határozat a Koncepció és Stratégia integrált végrehajtását
irányozta elő. A kormányhatározat végrehajtásához kapcsolódó a BFT számára
biztosított feladatok elősegítették, hogy a nevesített projektek, támogatási célok minél
teljeskörűbben beépüljenek az operatív programokba, és a térségi, illetve kormányzati
szereplők által hatékonyan meg tudjanak valósulni.
Álláspontunk szerint a BFT feladata alapvetően nem változott, hiszen a
1334/2014.(VI.6.) Korm. határozat továbbra is a balatoni fejlesztések operatív
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programok útján történő, egyedi kormánydöntések szerinti megvalósítását írja elő, mely
változatlanul az érintett operatív programok Éves Fejlesztési Keret Kormány általi
jóváhagyását, majd a térségi, kormányzati szereplők általi megvalósítását jelenti.
Mivel a BFT és a Balaton térség partnerszervezetei által már elfogadott Koncepció és
Stratégiai Program meghatározza a térség fejlesztésének irányait, kiemelt területeit,
projektjeit, így feladatunk az 1821/2015.(XI.12.) Korm. határozat visszavonásával nem
hogy csökkent, hanem a központi integrált megvalósítást lehetővé tevő jogszabályi
megerősítés hiányában inkább növekedett a program és projekt elemekre vonatkozó
egyeztetési igény, a fejlesztések indokoltságának alátámasztása miatt.
Annak ellenére, hogy nevesítve a 1821/2015. Kormányhatározat eredményes
végrehajtása érdekében került meghatározásra - továbbra is indokoltnak tartottuk a
1/2016. (02.12) BFT határozatban meghatározott operatív feladatkör ellátását is.
Mindezek alapján a korábban meghatározott feladatokat teljeskörűen végeztük:
a) Térségfejlesztési tematikus munkacsoportok létrehozása és működtetése
2016. március-áprilisban a BFT határozatában foglalt munkacsoportok mindegyike
megtartotta alakuló ülését és javaslatokat fogalmaztak meg a Tanács számára.
b) Negyedéves térségi fejlesztési monitoring és a kapcsolódó operatív feladatok
ellátása
A monitoring munkát a fejlesztéspolitikai adatbázisok, az EMIR és a FAIR
rendszerek adatai alapján végezzük, mely adatokat a kormányzati adatgazdák
biztosítják. A központi szervezet adatszolgáltatásának elhúzódása miatt az első
jelentést csak 2016. június 30-i határnappal sikerült elkészíteni, melyet a BFT 2016.
szeptemberi ülésén tárgyalt. A következő negyedéves jelentést 2016. decemberében
tárgyalt a Tanács.
A monitoring munkával kapcsolatos tevékenység részeként a Kft, folyamatosan
végzi az adatkéréseket, a szükséges kapcsolattartást, ezzel kapcsolatos szervezési
munkán túl a megküldött adatok technikai kezelését, matematikai elemző
programba exportálását, szöveges változók szükséges számkarakteres átalakítását,
adatelemzést, ábra és táblázatdemonstráció, szöveges jelentés összeállítását.
c) Térségi befektetési-ösztönzési adatbázis létrehozása
A befektetés-ösztönzési adatbázis készítésének első lépéseként egy lehető
legteljesebb körű fejlesztési térkép megalkotását kezdte meg a
Társadalomtudományi Kutatócsoport. Ennek keretében egyrészt az EMIR és FAIR
adatbázisokból kinyerhető projektadatok elemzése, másrészt pedig az elmúlt
években tervezett és megvalósult fejlesztések számbavétele történt meg. A
megvalósulási helyszíneket, a projektek megvalósulásának időpontját,
költségkeretét, finanszírozási forrását, témakörét, ismert megnevezését tartalmazó
összesítő adatbázis segítségével egy átfogó fejlesztési térkép készíthető, melynek
grafikus megvalósítása folyamatban van.
d) Monitoring Bizottsági részvétel
A BFT 7 monitoring bizottság munkájában vesz részt (GINOP, IKOP, KEHOP,
TOP, EFOP, VPOP, MAHOP)
A Monitoring Bizottságok munkájában, az egyes OP dokumentumok,
felhívástervezetek véleményezése során a Balaton Kiemelt Térség érdekeit, a
fejlesztési dokumentumokban megfogalmazott fejlesztési célok érvényesülését, a
minél kedvezőbb fejlesztési lehetőségek elérését tartottuk szem előtt.
Az egyes Monitoring Bizottságokban végzett munka rövid összefoglalása:
6
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tárgyalt, véleményezett főbb dokumentumok

Pályázati
felhívások
véleményezése
ÉFK III. n.évi módosítás, Végrehajtási jelentés
50 db
ÉFK II. és III. n.éves módosítása, kiválasztási kritériumok, végrehajtási jelentés, 2017. évi ÉFK
kiválasztási kritériumok, végrehajtási jelentés, ÉFK módosítás
ÉFK módosítás, végrehajtási jelentés, képzési 11 db
részvétel
(környezeti
hatásvizsgálat,
klímaváltozás)
ÉFK
módosítás,
végrehajtási
jelentés, 11 db intézkedés
Vidékfejlesztési OP módosítása
ÉFK módosítás, végrehajtási jelentés
3 db
ÉFK módosítás, végrehajtási jelentés, értékelési
terv

Pályázati felhívásokban a BKÜ érdekeinek képviselet terén elért eredmény:
A Vidékfejlesztési Program keretében az eddig kiírt pályázatok hátrányosan
érintették a Balalton Kiemelt Üdülőkörzet egyes településeit, melynek
megszűntetésére a BFT megkereste a Miniszterelnökséget. Észrevételünket a
Miniszterelnökség elfogadta és intézkedett a hátrány jelentő gyakorlat
megszüntetéséről.
A vidékfejlesztési pályázatok esetében a 290/2014 (XI.21.) Korm. rendelet alapján
határozzák meg a pályázó által elérhető maximális támogatási intenzitást, pályázati
pontszámokat. A rendelet értelmében a legfejlettebb járások a "nem besorolt"
kategóriába tartoznak. Az ilyen járások települései számára a legalacsonyabb az
elérhető támogatási intenzitás. Azonban sok esetben előfordul, hogy egy adott járás
kedvező besorolása néhány fejlettebb településnek köszönhető (míg más települések
kevésbé fejlettek, elmaradottak, így viszont ők is csak az alacsonyabb támogatási
intenzitásra jogosultak). Ezen probléma rendezésére hozta meg a Kormány
105/2015. (IV. 23.) számú rendeletét, mely rendezi a kedvezményezett települések
és a kedvezményezett járások viszonyát a támogatásokhoz való hozzáférés
esélyegyenlősége tekintetében. Azonban ez a szabályozás a Vidékfejlesztési
Program több pályázata esetén nem jelent meg.
A BFT megkeresésére az Agrár-vidékfejlesztésért Felelős kezdeményezte a
Vidékfejlesztési Program módosítását, miszerint a jövőben a tartalmi értékelési
szempontokat a 105/2015. (IV.23.) Korm. rendeletnek megfelelően fogják
meghatározni. Az új felhívás tervezetekben már a kért elvek szerint jelennek meg a
bírálati szempontok.
e) az egyes kiemelt projektekhez szükséges indoklások kidolgozásában való részvétel,
EU szakértők fogadása
2016. június 29-én az Európai Bizottság képviseletében 3 fős delegáció érkezett a
Balaton térségébe, hogy megnézhessék a közelmúltban megvalósult
közlekedésfejlesztési projektek/beruházások eredményeit, valamint részletesen
megismerhessék a térségi közlekedésfejlesztési célokat és azok indokoltságát. A
delegáció tagjai Budapestről vonattal érkeztek le Siófokra, ahol megismerték a
Balaton Régiót és a térség fejlesztési stratégiájának céljait, a megvalósult
közlekedési fejlesztéseket és a tervezett jövőbeni fejlesztési lépéseket.
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f) a térség szempontjából kiemelt fejlesztések indoklásához szükséges háttéranyagok
készítése
A témában az alábbi dokumentumok kerültek kidolgozásra:
• Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Stratégiája (2014-2020) - magyar és
angol nyelvű kivonata;
• IKOP IH részére a balatoni közlekedésfejlesztési projektekhez szükséges
háttéranyagok.
g) a térségi szintű projektek előkészítése, koordinálása, bizonyos esetekben azok
megvalósítása.
A Kft. folyamatosan végezte a Stratégiában és az 1821/2015.(XI.12.) számú
Kormányhatározatban nevesített kiemelt projektek előkészítéséhez kapcsolódó
szakmai munkát, annak érdekében, hogy biztosított legyen a projektek
finanszírozása, megvalósulása.
• Folyamatos pályázatfigyelés
A munkaszervezet napi szintű pályázatfigyelést végez, pályázati összefoglalót
készít. A balatoni fejlesztések szempontjából aktuális felhívások a BFT honlapján
folyamatosan megjelenítésre kerülnek.
web: http://www.balatonregion.hu/orszagos-palyazati-lehetosegek---balaton
•

Kiemelt projektek, melyek előkészítésében, kidolgozásában részt vett a
munkaszervezet:
- Balaton-felvidék világörökség várományosi helyszín
- Bejárható Magyarország – természetjárás
- Kerékpárút
- Mintagazdaságok
- Kulturális és természeti értékek fenntartható fejlesztése
- Balatoni kistelepülések Szennyvízkezelési Programjának megvalósítása
- Balaton vízminőség állapotát befolyásoló külső terhelések, szennyezések
csökkentése, a tó jó állapotának biztosításához szükséges intézkedések
- Sió csatorna felújítása, természetvédelmi célú beavatkozások
- Egységes megfigyelő-, tájékoztatási és döntéstámogató rendszer fejlesztése
– VKI-hoz kapcsolódóan
- Katasztrófavédelmi rendszerek fejlesztése a Balaton régió területén
- A Balaton vízkészlet fenntartható gazdálkodásának, vízhasználatának
javítása, a szükséges infrastrukturális feltételek biztosításával
- Balatoni Közlekedési rendszer összehangolása
- Elektromos közlekedés fejlesztése:
- TOP CLLD projektek térségi egyeztetése
- Mozdulj Balaton
- Alkony program
- Szálláshely fejlesztés
- e-kerékpár

h) disszeminációs feladatok végzése
A Területfejlesztési Koncepció és a Stratégiai Program bemutatása, népszerűsítése
érdekében a BFT munkaszervezete az alábbi disszeminációs intézkedéseket
valósította meg 2016-ban:
8
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Balaton Fejlesztési Tanács / Balatoni Integrációs Kft. bemutatkozó
kiadványának (leporelló) elkészítése részletesen bemutatva a két szervezet
tevékenységét, kiemelve a Területfejlesztési Koncepció és Stratégia
Program fejlesztési irányait, céljait.
„Együtt a Balaton jövőjéért! – A Balaton Kiemelt Térség Fejlesztése 20142020” címmel tájékoztató kiadvány (tájékoztató füzet) készítése bemutatva
a Balaton térség fejlesztési irányait, a területfejlesztési célokat és feladatokat,
részletesen ismertetve a fejlesztési dokumentumokban elfogadott
célkitűzéseket, térségfejlesztési prioritásokat és intézkedéseket, valamint a
fejlesztési program megvalósításához kapcsolódó feladatokat.
Roll-up tájékoztató poszterek (7 db) készítése, bemutatva a Balaton
Fejlesztési Tanács és a Balatoni Integrációs Kft. tevékenységét, a
Területfejlesztési Koncepció céljait, valamint külön-külön részletezve a főbb
fejlesztési prioritásokat (gazdaságfejlesztés, turizmusfejlesztés és helyi
termékek ösztönzése).
Térségi média: Öböl-tv interjúbeszélgetés Dr. Molnár Gáborral a Balaton
térség fejlesztési lehetőségeiről (2016. június 27.). Prémium magazin 2016.
nyári számában „Balaton, ahol jó élni és pihenni, jó vállalkozni és dolgozni”
címmel cikk megjelentetése a területfejlesztési célokról. Somogyi
Kereskedelmi és Iparkamara újságjának 2016. júniusi számában „Várható
fejlesztések, turisztikai újdonságok a Balatonnál” címmel cikk
megjelentetése a megvalósult és tervezett fejlesztésekről.

2.2. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában,
végrehajtásában való közreműködés
A Munkaszervezet 2016.évben az alábbi jogszabályok véleményezésében vett részt:
• Az építésügy átalakítását célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó
feladatokról szóló 1567/2015. (IX. 4.) Korm. határozat – különösen a Balaton
Törvény (Btv.) tervezett rendelkezéseivel kapcsolatos észrevételek kerültek
megküldésre.
• A Munkaszervezet elvégezte az egyes területrendezési tárgyú kormányrendeletek
módosításáról szóló előterjesztés véleményezését, ami az építésügy átalakítását
célzó intézkedési tervről és a hozzá kapcsolódó feladatokról szóló 1567/2015.
(IX.4.) Korm.határozat területrendezési vonatkozású pontjai végrehajtásának I.
ütemére vonatkozik. (Miniszterelnökség részére 2016.08.31-én)
• a Balatonkenese vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett
területének lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról
szóló 14/2005. (IV. 21.) TNM rendelet módosításáról szóló MvM rendelet.
• Építésügyi törvény vizsgálata, hogy a Törvény módosítás miként hat a Balatonfelvidék (Kultúrtáj) világörökség várományos helyszínre.
• Veszprém Megye Önkormányzata felkérésére a Veszprém Megye Területfejlesztési
Koncepció, Veszprém Megye Területrendezési Terve és Környezeti Értékelése című
dokumentumok módosítását tartalmazó egyeztetési változatok véleményezése.
• Az NGM 2016.12.12-én közigazgatási egeztetésre megküldött, a térségi fejlesztési
tanács létrehozásával, működésével, sajátos gazdálkodásával kapcsolatos szabályok,
valamint a megyei önkormányzatok és a térségi fejlesztési tanácsok tevékenységéről
szóló éves beszámolási, illetve tájékoztatási kötelezettségéről című tervezetet,
mellyel kapcsolatban azt az üzenetet küldtük, hogy rendelettel egyetértünk.
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• Az NGM 2016.121.2-én közigazgatási egyeztetésre megküldött, a területi
monitoringról és értékelésről szóló Korm. rendeletről című tervezethez módosító
javaslatot küldtünk.
• A Földművelésügyi Minisztérium Jogalkotási Főosztálya megküldte a balatoni
viharjelzés zavartalan működésének biztosításáról szóló Kormány-előterjesztés
tervezetét véleményezésre, melyet a BFT Közbiztonsági tanácsadó Testülete
elnökének - Jamrik Péter – javaslata alapján 2016.12.05-én véleményeztünk.

2.3. A régió térségmarketing feladatainak ellátása, a térség menedzselése
2015 év folyamán a Balaton Fejlesztési Tanács, a Balatoni Szövetség, a Balatoni
Regionális TDM Szövetség és a Magyar Turizmus Zrt. (Magyar Turisztikai Ügynökség)
Balatoni Marketing Irodáján keresztül elindított egy együttgondolkodási folyamatot a
Balaton és a Balatoni Régió jobb érdekérvényesítése és imidzsének növelése érdekében,
kommunikációs tevékenységük összehangolása terén. Ezen együttműködés,
együttgondolkodás kiszélesítése érdekében a térségi kommunikáció javítását célzó
intézkedések egymással párhuzamosan zajlottak: egyrészt a térségi szervezetek
együttműködésének keretében szakmai egyeztetésre került sor a kommunikációs
feladatok átbeszélése érdekében, másrészt a Balatoni Partnerségi Napok – szakmai
együttműködési rendezvénysorozat keretében térségi műhelyfoglalkozások kerültek
megszervezésre az érdekeltek tájékoztatása, bevonása érdekében:
a) Szakmai egyeztetés a térségi szervezetek együttműködése keretében
(2016. május 4.)
A szakmai egyeztetésen a négy együttműködő szervezet tevékenységére vonatkozóan
kommunikációs terv került kidolgozásra az alábbi területekre összpontosítva:
• Válságkommunikációhoz kapcsolódó feladatok: válságkommunikációs „forró
drót” működtetése (telefonszám: 20/412-62-00 / e-mail: sos@balatonregion.hu)
és válságkommunikációs protokoll/javaslat kidolgozása (adott krízis helyzetben
kit kell értesíteni, ehhez kapcsolódó címlista összeállítása).
• Balatoni Hírügynökség létrehozása - www.hirbalaton.hu: A honlap nyilvános,
de fő célcsoportja a sajtó képviselői. Az oldal kettős funkciót tölt be: egyrészt
aktuális és hiteles szakmai adatok, információk nyújtása (rövid, érthető szakmai
háttéranyagok különböző témakörökben), másrészt térségi hírek megjelentetése
hírfolyam jelleggel.
• Sajtólista összeállítása: a Balatonnal foglalkozó sajtósok elérhetőségének
összegyűjtése térségi és országos szinten
• Rendezvények: a térség arculatát javító rendezvények, események szervezése
• Pozitív kommunikációs kampány: Éves kommunikációs program részeként havi
kommunikációs kampányterv készítése: tudatos, pozitív üzenetek
megfogalmazása a Balaton térség arculatának, imidzsének formálása érdekében.
A feladattervben foglalt tevékenységek megvalósultak, a pozitív kommunikációs
kampányt a 4 szervezet folyamatosan végzi.
b) Sajtófigyelés
A Kft. folyamatosan végzi a Balatonról megjelenő hírek gyűjtését, archiválását,
elemzését.
A Balaton Fejlesztési Tanács megjelenését a helyi és országos médiumokban
kiemelt figyelemmel kísérjük.
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A térségben élő emberek számára a legfontosabb hírforrás az Üdülőkörzetet érintő
három megyében megjelenő megyei napilap – Somogyi Hírlap, Zalai Hírlap,
Veszprém Megyei Napló.
A Veszprém Megyei Napló számunkra nem ismert okokból online felületét
március-április hónaptól augusztus hónap végéig lekódolta, előfizetőssé tette. A
honlapjukon keresztül nem, vagy csak ingen ritkán érhettünk el híreiket. A
sajtófigyelés célja az, hogy a mindenki számára elérhető - ezek közül is különös
tekintettel a Balatont, illetve a Balaton térségét érintő – híreket kövessük nyomon.
2016-ban ezért a Veszprém Megyei Napló híreinek legyűjtése nem teljes.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére vonatkozó sajtófigyelést napi
rendszerességgel végzi a munkaszervezet. A sajtófigyelés online megjelenő hírek
legyűjtését jelentik. A médiumok fokozott odafigyeléssel töltik híreiket
weblapjaikra. Ma már elképzelhetetlen napra kész információk nélkül érvényesülni
a rengeteg médium között, akik lépést tartanak az informatikai és közösségi oldalak
fejlődésével. A legyűjtött híreknél figyelembe kell venni, hogy egy-egy hír akár
több hírportál oldalán is megjelenik ugyanazokkal az információkkal, de ezek közül
mindig csak egy esetben történik a regisztrációjuk. Többször előfordul, hogy egyegy médium más hírportáloktól átvett adattartalom egy részét, vagy a hír teljes
egészét hivatkozással jelentetik meg forrásmegjelöléssel.
Az összegyűjtött hírek egy része honlapunk oldalán is megjelennek forráskód, link
megjelentetésével.
A Balaton Fejlesztési Tanács és munkaszervezete, a Balatoni Integrációs
Közhasznú Nonprofit Kft., a Balatoni Szövetség, a Balatoni Regionális TDM
Szövetség és a Magyar Turisztikai Ügynökség Balatoni Marketing Igazgatósága egy
együttgondolkodási folyamatot indított el 2015-ben a Balaton és a Balaton Régió
jobb érdekérvényesítése, imidzsének növelése és a kommunikációs tevékenységek
összehangolása érdekében.
Az együttműködés keretében hoztuk létre 2016-ban a Hírbalatont, mint Térségi
Közhasznú Nonprofit Hírportált. Az oldal elsődleges célja, hogy pontos és
megbízható adatokat, híreket, és háttér-információkat nyújtson elsősorban
újságíróknak és szerkesztőknek ahhoz, hogy hiteles, naprakész és pontos
információk jelenhessenek meg a Balatonról és a Balaton Régióról.
(http://hirbalaton.hu) Az itt megjelenő híreket ezért különös figyelemmel kísérjük.

2016. január 1-től 2016. december 31-ig a Balaton térségére vonatkozó
sajtómegjelenések a következőképpen alakultak:
2016. év során 4799 hír jelent meg a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetre vonatkozóan
azokban a médiumokban összesen, amelyeket figyelemmel kísérünk.
Az adatok alapján elmondható, a megjelent hírek gyakorisága a téli hónapoktól a
nyári turisztikai főszezon időszakáig növekvő majd az őszi és a téli hónapokban
mérséklődő. Kijelenthetjük, hogy a legtöbb hír a turisztikailag kiemelt július
hónapban olvasható a médiumok hasábjain.
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Megjelent hírek száma összesen (2016)
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A BKÜ térségét, és településeit érintő hírek általában a megyei napilapok hasábjain
jelennek meg leghamarabb. Ezek az adatok a 2016-os év során havonta az alábbiak
szerint alakultak.

Megjelent hírek havi bontása
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Az adatok alapján elmondható, hogy havonta a Balaton térségét érintő hírek száma
átlagosan 400. A turisztikailag is kiemelkedő nyári hónapokban ez a szám a
legmagasabb, de átlag feletti gyakoriságokat találunk szeptembertől novemberig is.
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c) Jelenlegi kommunikációs csatornák folyamatos használata
a. honlap – a honlap megújítása 2016. év elején befejeződött, melynek keretében
új információs anyagok kerültek és folyamatosan kerülnek fel a felületre.
b. sajtókapcsolatok,
A korábbi évek gyakorlata alapján folyamatosan tájékoztatjuk a sajtó
munkatársait a BFT és munkaszervezete által szervezett eseményekről,
megvalósult tevékenységekről, szakmai eredményekről, és időszakosan
információs anyagokat teszünk közzé a hirbalaton.hu webfelületen.

2.4. Balaton Fejlesztési Koncepció,
vizsgálata, monitoringja

stratégia,

tervek

megvalósulásának

A térség gazdasági, társadalmi, környezeti állapotának követésére a BFT által
jóváhagyott indikátorlista alapján végezzük az elemzést. Az indikátorlista 48 indikátort
tartalmaz, ebből 17 gazdasági, 14 társadalmi, 5 közlekedési 6 környezeti, és 6
kommunális infrastruktúra változó. A változók alapján készült összefoglaló elemzést,
és a 2015. évi folyamatok előzetes bemutatását a Tanács 2016. februári ülésén fogadta
el. Mivel a 2015. évi adatok abban az időszakban csak korlátozottan voltak elérhetőek,
ezért az év folyamán – az adatok rendelkezésre állásával párhuzamosan – folyamatosan
végeztük a monitoring indikátorok adatainak gyűjtését, elemzését. Az aktualizált
jelentés a Tanács 2016. decemberi ülésén fogadta el.

2.5. Balatoni Regionális Monitoring Rendszer fejlesztése, működtetése
A rendszer elsősorban vízminőségi és hidrológiai adatokat gyűjt, melyek alapját képezik
a közép és rövidtávú kutatásoknak, elemzéseknek, valamint adatbázist biztosít a
Balatonnal foglalkozó szakmai szervezeteknek. Fontos, hogy egy évben se maradjon ki
az adatok gyűjtése, folyamatos legyen, mert ellenkező esetben megszakad az adatsor, és
ellehetetleníti a már meglévő adatok elemzését, esetleg fals következtetések levonását
eredményezné.
A Monitoring rendszer működését, fejlesztését a munkaszervezet folyamatosan végzi.

2.6. Mozdulj Balaton programsorozat 2016. évi lebonyolítása
A Balaton Fejlesztési Tanács 2016-ban már 13. alkalommal szervezte meg a „Mozdulj,
Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozatot. A rendezvénysorozat idén Balatonakarattya belépésével - már 34 település 37 strandján került megrendezésre a
nyári főszezonban. A programsorozat kapcsán az idegenforgalmi fő szezonban
strandonként 9 alkalommal biztosítunk szervezett sportolási lehetőséget a helyszíneket
látogató és sportolni szándékozó több tízezer magyar, illetve külföldi vendég számára.
A szervezett lehetőségeken kívüli időszakban a strandolók szabadon használják a
sporteszközöket, pályákat, ami újabb tízezrek egészséges szabadidő eltöltéséhez járul
hozzá. A szezont lezárva Vonyarcvashegyen a Lidó Strandon, 2016. augusztus 27.-én a
résztvevő települések csapatainak részvételével került megszervezésre a XIII.
„Mozdulj, Balaton!” Sporttalálkozó.
A rendezvénysorozathoz a BFT 5 millió Ft-ot, a résztvevő önkormányzatok pedig
strandonkénti hozzájárulásból összesen 2,8 millió Ft-ot biztosítottak. Ebből az
összegből tudtuk finanszírozni a sportszerek, érmek, honlap, szórólapok és plakátok,
helyi szervezők díjazása, sporttalálkozó legszükségesebb költségeit. Az elhasználódott
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sporteszközök pótlására az Emberi Erőforrások Minisztériumától, a Magyar
Szabadidősport Szövetségen keresztül elnyert 3.473.592 Ft-ból kerülhetett sor. Ebből
az összegből tudtunk beszerezni asztalitenisz asztalokat, vízi fejelőkapukat, streetball
szetteket, mini grundkapukat, és különféle kapuhálókat.

2.7. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések
támogatása
A Balaton és térsége sajátos fejlesztési igényei miatt kedvelt mintaterülete és partnere
nemzetközi együttműködéseknek, projektkezdeményezéseknek. A nemzetközi
együttműködések egyrészt a Tanács partnerkapcsolatai, másrészt a munkaszervezet
nemzetközi projektjei keretében valósultak meg.
A Balaton Fejlesztési Tanács nemzetközi együttműködései
A külföldi partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás, általában szakmai
konferenciákon való részvétel, közös projektek, szakmai javaslatok előkészítése
keretében tárgyiasul.
Együttműködő szervezeteink:
o Living Lakes- tavak nemzetközi hálózata
o Poyang-tó, Kína
o Dongqian-tó, Kína
Emellett az év folyamán a Tanács és munkaszervezete
• fogadta az Indonéz Köztársaság küldöttségét, illetve
• részt vett egy svájci együttműködésben, melynek keretében 2016. júniusában
részt vett a Bol d'Or vitorlás verseny köré szervezett, a régiók kapcsolatát
erősítendő
rendezvényen,
melyen
a
Genfi-tónál
tevékenykedő
partnerszervezetekkel történt egyeztetés a jövőbeni együttműködési
lehetőségekről.
A Balatoni Integrációs Kft. nemzetközi projektjei
A 2007-2014 programozási időszak lezárultával a Kft. nemzetközi projektjei az elmúlt
évben befejezésre kerültek. 2016-ban új nemzetközi projekt nem indult el, de megnyíló
pályázati lehetőségekre több projektjavaslat is benyújtásra került, melyek eredményei
2017 első negyedévére várhatóak.
A nemzetközi együttműködések feladat keretében 2016. évben elsősorban az új
projektek előkészítése és a pályázatok beadása volt a fő feladat, melynek keretében 21
pályázatot adott be a munkaszervezet jellemzően nemzetközi együttműködés
partnereként.
A pályázatok főbb témakörei:
• turizmus fejlesztés (kulturális turizmus, kulturális örökség, fenntartható
turizmus, aktív turizmus, helyi termékek a turizmusban),
• közlekedés fejlesztés (zéró kibocsátás, elektromos kerékpár, fenntartható
mobilitás, környezeti problémák kezelése /modellezése/),
• településfejlesztés (zöld város stratégia, zöld városok közössége),
• Tavak területfejlesztése (tógazdálkodás, vízminőség monitoring),
• környezetvédelem (ökoszisztémák védelme).
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2.8. A Balaton régió fejlesztésére fordítható hazai fejlesztési forrás hatékony
felhasználása
A 2016. évi fejlesztési forrás felhasználási területeinek meghatározása, egyeztetése a
forrás biztosítóval, a forrás felhasználás teljeskörű lebonyolítása.
A Balaton Fejlesztési Tanács 2016. évben 220 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezik.
A forrást a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium biztosítja támogatási szerződés keretében.
A Munkaszervezet 2016. év elején előkészítette a forrás felhasználására vonatkozó
javaslatot, melyet a Tanács februári ülésén elfogadott. Ezt követően a Kft. a felhasználási
javaslatot megküldte a Minisztérium részre a jóváhagyás és a támogatási szerződés
előkészítése céljából. A támogatási szerződés a Minisztérium és a BFT között 2016.
október 18-án került aláírásra. A forrás felhasználásának témakörei:
•
Településfejlesztési beruházások támogatása
o Településfejlesztés beruházások támogatása /114,5mFt/ - pályázati
felhívás alapján
o OECD – helyi munkahely-teremtési és gazdaságfejlesztési programjában
való részvétel /7,5mFt/
•
Közbiztonság – vízbiztonság fejlesztése
o Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztika
többletfeladatainak támogatása /30mFt/,
o Balatoni Monitoring Rendszer fejlesztése /5m Ft/,
o Balaton vízminőségét, vízbiztonságát szolgáló kutatások, vizsgálatok
támogatása /5mFt/
•
Balatoni rendezvények támogatása /35mFt/,
•
Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat /10mFt/
•
Mozdulj Balaton rendezvénysorozat támogatása /5mFt/
A településfejlesztési pályázat 2016. november hónapban meghirdetésre került. A
beadási határidő január 16. volt. A pályázatok bírálatára a BFT 2017. márciusi ülésén
kerül sor.
Az egyedi döntés keretében támogatott projektek esetén a hivatalos támogatási döntés
kiértesítése megtörtént, a szerződéskötés, és egyes projektek esetén már az elszámolás
folyamatban van.

A korábbi évek BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési
kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.
• 2015. évi fejlesztési forrás menedzselése
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015-ben 70 millió Ft fejlesztési forrást
biztosított a BFT részére a következő fő témákban:
I.
Vízparti és egyéb közösségi területek fejlesztése
II.
Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése
III.
Balatoni rendezvények támogatása
A fejlesztési forrás felhasználásának lebonyolítása során a Munkaszervezet
összesen 29 projektet menedzselt a döntés-előkészítéstől kezdve a
szerződéskötésen keresztül, a szakmai-pénzügyi beszámoltatásig és a
támogatások kifizetéséig.
• Korábbi években támogatott projektek ellenőrzési tevékenysége
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A BFT 2016. februári ülésén fogadta el a 2016. év ellenőrzési tervét, mely
alapján a Kft. folyamatosan végzi ezt a tevékenységet. 2016. évben eddig
megvalósult ellenőrzések:
 projekt megvalósítását követő, utólagos ellenőrzés - 8 db.
Valamennyi projekt esetében kötelező elvégezni a projektek
megvalósulását követő, a támogatás kifizetésének alapján képező
pénzügyi és szakmai tartalmú dokumentáción alapuló elemzést
 utó és záró ellenőrzés – 49 db.
A fenntartási időszakra vonatkozó ellenőrzés az ellenőrzési terv alapján.
Az ellenőrzések alapján elmondható, hogy a vizsgált projektek a támogatási
szerződésben foglaltak szerint kerültek megvalósításra, és a fenntartási
időszakra vonatkozóan a Kedvezményezettek eleget tettek a szerződésben vállalt
fenntartási kötelezettségeknek.

2.9. BFT célfeladatok megvalósítása
1. Balatoni állami tulajdonú ingatlanok felmérése, hasznosítási javaslat kidolgozása
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. (a továbbiakban MNV Zrt.) és a Balaton
Fejlesztési Tanács (a továbbiakban BFT) a 2011. évi CXCVI. törvény 7. §-ában
rögzített vagyongazdálkodási alapelveinek érvényesítése, valamint a térségfejlesztés
érdekében együttműködési megállapodást kötött.
A cél a településeken megfogalmazott fejlesztési igények alapján alkotott szakértői
véleményeket összesítő, megyei bontású Koncepció tervek készítése volt az MNV Zrt.
számára azzal a szándékkal, hogy a fejlesztéseket lehetővé tevő, használati jogviszony
változtatások összevontan, egységesen elvégezhetők legyenek, segítve ezzel a
fejlesztések megvalósítását. A felmérés a települési (önkormányzati és egyéb)
fejlesztési célokkal érintett, állami tulajdonban lévő, de nem termőföldnek minősülő
(nem a Nemzeti Földalapkezelő Szervezet vagyonkezelői joggyakorlású) területek
adatainak összegyűjtéséből és értékeléséből állt. Azonban nem tartoztak ide az ingyenes
önkormányzati tulajdonba igénylés szándékával érintett, állami területek.
Az egyes megyékre vonatkozó dokumentáció elkészült, és az MNV által elfogadásra
került. A BFT 2016. szeptemberi ülésen tárgyalta és fogadta el a tevékenyégről szóló
beszámolót, azzal hogy indokoltnak tartaná a tevékenység folytatást a Nemzeti
Földalap által kezelt ingatlanokra is.
November hónap folyamán hivatalosan megkerestük a Nemzeti Földalapot. Hivatalos
válasz levelünkre még nem érkezett.

2. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program)
2016. évi megvalósítása
A régiós szakmai együttműködési program keretében rendezvények, műhelymunkák
szervezésével olyan szakmai közösségek létrehozását kívántuk elérni, amelyek egy-egy
szakterület, projekt mentén kialakítják a későbbi együttműködés, projekt megvalósítás
feltételeit.
A rendezvények szolgálták továbbá a forrást biztosító szervezetek és a térségi
szervezetek közötti együttgondolkodás megteremtését. A rendezvények 2015.
júniusától folyamatosan kerültek megvalósításra.
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2016. évben az alábbi rendezvények valósultak meg:
• Vízgazdálkodás, vízminőség-védelem a Balaton Régióban - Konferencia a Víz
Világnapja alkalmából (2016.03.22.)
Rendezvényünkön a résztvevők új ismeretekkel gazdagodtak, tájékoztatást kaptak a
Balaton fenntartható vízgazdálkodásával, vízminőség-védelmével, a meder állapotával
kapcsolatos legújabb vizsgálatok eredményeiről, tervezett fejlesztésekről,
beruházásokról.
• Alacsony szén-dioxid kibocsátású régió / gazdaság megvalósítása - konferencia a
Föld Napja alkalmából (2016. április 22.)
A rendezvény célja volt, hogy a résztvevők új ismeretekkel gazdagodjanak, tájékoztatást
kapjanak a zéró emissziós régió felé történő elmozdulást szolgáló környezetvédelmi,
energetikai és közlekedési célú fejlesztésekről, és az azokat elősegítő nemzetközi és
hazai vizsgálatok, stratégiák eredményeiről.
• Balatoni helyi termék – portéka fejlesztő műhely (2016. március 30.)
A rendezvény célja a balatoni helyi, kézműves termékek előállítói együttműködésének
támogatása – ezzel a helyben megtermelt minőségi termékek feldolgozásának,
értékesítésének ösztönzése és a balatoni vendéglátás minőségének javítása, közös
projektek fejlesztése.
• Balatoni egészséges életmód innovációi (2016.március 30.)
A Balaton Területfejlesztési Stratégiai Programja stratégiai célként kezeli a régióban
élők és ide látogatók egészségi állapotának és életminőségének javítását, illetve a
lakosság megtartása, az újonnan letelepedők és az idelátogató turisták számának
növelése kapcsán adódó feladatokat – az igényes életvitelhez szükséges feltételek
megteremtésével. A Balaton térségének egészségmegőrző, rekreációs hatása, a testilelki megújulás és a rehabilitáció jelentősége felismerésével – kiváló lehetőség
kínálkozik e tématerület népszerűsítésére, partneri együttműködések támogatására.
• Balatoni táj- és településgondozás – építészműhely (2016.június 27.)
A helyi értékek megőrzése a magán- és az állami tulajdonosokra egyaránt terhet ró, ezért
a Balaton Fejlesztés Tanács térségfejlesztő célja a Balaton térségében az
ingatlanhasznosítás dinamizálása, fenntartható gazdasági fellendítése, hogy a térségben
élők és dolgozók számára egész évben biztosítható legyen a kiszámítható élet és
munkakörnyezet.
• Fenntartható fejlődés környezeti szempontjainak megvalósítása a Balaton Régióban
(2016.november 22.)
Balaton térsége az egyedülálló természetes környezetben, az egészséget és a
fenntarthatóságot kiemelten kezelő, a környezetkímélő technológiák alkalmazásának
széles körű elterjedését támogatva a környezettudatos viselkedés elterjedését, a
környezettudatos életvitel kialakítását, a lakosság és a döntéshozók széles körét érintő
szemléletváltást segíti a mindennapi életben előforduló pozitív minták, példaértékű
cselekvések támogatásával, bemutatásával. A rendezvény célja volt, hogy a résztvevők
új ismeretekkel gazdagodjanak a környezeti fenntarthatóság témakörében, a környezet
és társadalom harmonikus viszonyáról, a természeti erőforrások fenntartásáról, ökoszemlélettel termelt élelmiszerekről, egészségkímélő háztartási szerekről.
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3. A tanács ülésein végzett feladatok
A BFT 2016. évben - munkaterve szerint - 4 ülést tartott.
2016. február 12. Siófok
A Tanács az ülésen
- Elfogadta
o a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított, a 1821/2015.
Kormányhatározat végrehajtásáról és a kiemelt térségi program
megvalósításáról szóló előterjesztést,
o A BFT 2016. évi munkatervét,
o a BFT 2016. évi költségvetését és 2015. évi pénzügyi és szakmai beszámolóját,
o A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2016. évi pénzügyi tervét,
o A Balaton Fejlesztési Tanács által támogatott projektek fenntartása
témakörében végzett átfogó, 2015. évi ellenőrzés végrehajtásáról és a 2016. évi
ellenőrzési terv elfogadásáról szóló előterjesztést,
o A Balaton Kiemelt Térség monitoring feladatainak ellátásáról, 2015. évre
vonatkozó monitoring jelentés elfogadásáról szóló előterjesztést.
- Döntött
o A BFT részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról,
o A „Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidősport programsorozat 2016. évi
programjáról és költségvetéséről.
- Jóváhagyta
o a BFT elnöke által 2015. december 1. – 2016. január 31. között meghozott
határozatokat,
o A Balatoni Integrációs Kft. Alapító Okiratának módosítását.
- Tájékoztatót hallgatott meg a Somogy Megyei Önkormányzat, a Zala Megyei
Önkormányzat és a Veszprém Megyei Önkormányzat 2015. évi tevékenységéről és
2016. évi terveiről.
2016. május 20. Siófok
A Tanács az ülésen
- Tájékoztatót hallgatott meg
o a Miniszterelnökség 1821/2015. (XI.12.) sz. kormányhatározatban foglalt döntések
előre haladása érdekében végzett tevékenyégéről,
o A Balaton Törvény tervezett megújításáról, a Balaton egységes építészeti
arculatához kapcsolódó kérdésekről,
o A „Balaton Fejlesztési Program megvalósulási lehetőségei az érintett megyék
Integrált Területi Programjai keretében” című tevékenységről.
- Jóváhagyta
o A BFT Elnöke által 2016. február 1. – 2016. május 10. között meghozott
határozatokat,
o A Balatoni Integrációs Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projekteket,
o Nyim Község BFT-SZ-2/4/2010 számú támogatási szerződésének módosítását.
- Elfogadta
o A Balatoni Integrációs Kft. 2015. évi tevékenységéről, pénzügyi beszámolójának
és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról szóló előterjesztést,
o A BFT 2015. évi Éves Költségvetési Beszámolóját.
- Döntött a Balaton Fejlesztési Tanács részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás
felhasználásáról.
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2016. október 07. Balatonfüred
A Tanács az ülésen
- Tájékoztatót hallgatott meg
o a BFT munkaszervezete által, a 1821/2015. (XI.12.) kormányhatározatban foglalt
döntések előre haladása érdekében végzett tevékenységről,
o A Balaton térség vízgazdálkodását érintő kérdésekről,
o A közlekedésfejlesztéssel kapcsolatos feladatokról valamint a Balaton környéki
közlekedésfejlesztési projektek aktuális helyzetéről, a közösségi hajózásról, a
közösségi közlekedési rendszerek tovább fejlesztési lehetőségeiről,
o A Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökségi várományos helyszínné válás aktuális
feladatairól, a térségben megvalósuló tervezett tevékenyekről.
- Elfogadta a BKÜ állami tulajdonban lévő ingatlanjainak hasznosítási lehetőségeiről szóló
előterjesztést.
- Döntött a BFT részére biztosított 2016. évi fejlesztési forrás felhasználásáról.
- Jóváhagyta a Balatoni Integrációs Kft. részvételével benyújtott nemzetközi projektek
megvalósítását.
2016. december 9. Siófok
Az ülésen ünnepélyes keretek között átadásra került a 2016. évi Balaton Régió
Közbiztonságáért díj.
A Tanács az ülésen
• Tájékoztatót hallgatott meg
- A BFT munkaszervezete által, a balatoni fejlesztésekhez kapcsolódó kormányzati
döntések előrehaladása érdekében végzett 2016. évi tevékenységről
- A Balatoni Szövetség és a Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének
tevékenységéről
- A 2016. évi „Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidősport programsorozatról
• Elfogadta a Balaton Kiemelt Térség 2015. évre vonatkozó monitoring jelentésének
aktualizálásáról szóló előterjesztést
• Jóváhagyta
- a BFT Elnöke által 2016. május 11. – 2016. november 30. között meghozott 6 db
BFT Elnöki határozatot.
- Vonyarcvashegy Nagyközség Önkormányzata által megszervezésre kerülő
„Balatoni helyi termék napok Vonyarcvashegyen” - kiemelt balatoni rendezvény –
támogatási szerződésének módosítását.
• Döntött a BFT 2016. évi költségvetésének módosításáról.
Siófok, 2017. január 26.

Balaton Fejlesztési Tanács
munkaszervezete
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