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Előterjesztés a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidősport programsorozat
2015. évi megrendezéséről
A Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban: BFT) 2014. október 10-i ülésén tárgyalta a
programsorozat 2014. évi tapasztalatait, valamint a következő évre vonatkozó elképzeléseket
tartalmazó előterjesztést.
A BFT megállapította:
- 329 helyi programnapon több mint 24 ezer fő vett részt. Ez ugyan 16%-kal kevesebb az
előző évi részvételnél, de a csökkenés a rendkívül változékony időjárással indokolható.
A szervezett programnapokon kívül a hét többi napján is szabadon használhatták a
vendégek a pályákat és eszközöket.
- Továbbra is a 10-25 évesek között a legnépszerűbb a sorozat, a résztvevők több, mint 70
%-a ebbe a korosztályba tartozik.
- A férfiak-nők részvételi aránya hasonló az előző éviekhez (73-27 %).
- Nincs lényeges változás a sportágak népszerűségében sem. A strandröplabda vezeti a
népszerűségi listát, ahol a nők részvételi aránya esetenként meghaladja az 50 %-ot is. A
második helyen a vízi játékok állnak, harmadik a foci 3 és 6 fős változatai.
- Javítottuk a sporteszköz állomány színvonalát: 2013 év végén 5 millió forint értékben
vásároltunk szárazföldi és vízi sporteszközöket, 2014-ben pedig 3 strandra telepítettünk
2-2 db, egyéni sportolást biztosító tornapálya elemet összesen 1,3 millió forint értékben.
A BFT egyetértett azzal, hogy az egyéni sportolást szolgáló elemek beszerzését a
források rendelkezésre állásának függvényében, ütemezetten folytatni kell.
- A programsorozattal szemben támasztott követelmények ebben az évben is teljesültek, a
sorozat továbbra is népszerű a strandokra látogatók körében.
- Amennyiben az EMMI, a BFT, az önkormányzatok és a városüzemeltetési szervezetek
továbbra is biztosítják a sorozat zavartalan folytatásának pénzügyi feltételeit, úgy azt
2015-ben is meg kell szervezni.

A programsorozat 2015 évi fő célkitűzései
- Az utóbbi években megszokott színvonalon kell előkészíteni a résztvevő strandok pályáit,
eszközeit (a vízben elhelyezendőket is), a programsorozat zavartalan lebonyolítására a
sportolni szándékozó vendégek hétközi, hétvégi fogadására.
- A pénzügyi lehetőségek függvényében tovább kell folytatni az elhasználódott anyagok,
eszközök lecserélését, új, elsősorban az egyéni sportolást elősegítő eszközök telepítését.
- Azokon a strandokon, ahol az előző években országos, területi, megyei strandi
versenysport rendezvények kerültek lebonyolításra, ott fokozottabb figyelemmel, a
versenysport szövetségekkel egyeztetve kell előkészíteni a programsorozatot.

Az előkészületekről
A központi támogatási kérelmet az EMMI Sportért Felelős Államtitkárához 2015.
februárjában eljuttatjuk. A kérelem 6,5 M forintról szól, amit előzetesen az államtitkárság
sport szakmai főosztályával egyeztettünk és a programsorozat költségvetése is ennek
figyelembe vételével készült.
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Elvégezzük a szükséges egyeztetéseket a sorozatban résztvevő településekkel,
városüzemeltetési szervezetekkel, külön figyelmet fordítva az új polgármesterekkel történő
egyeztetésekre.
A központi támogatási kérelemről szóló döntés ismeretében:
- Véglegesítjük a programsorozat költségvetését.
- Körlevélben tájékoztatjuk a sorozatban résztvevő települések polgármesterit
Balatonfüred, Balatonfűzfő, Badacsonytomaj és Siófok városüzemeltetési
szervezetének vezetőit a legfontosabb tudni- és tennivalókról (programnapok, a pályák
előkészítésével kapcsolatos teendők, központilag juttatott eszközök, anyagok, a
programsorozathoz való hozzájárulásuk mértéke, befizetésének határideje stb.).
- Egyeztetjük a beszállítókkal a sorozat helyi rendezvényeinek színvonalas megtartását
elősegítő anyagok elkészítését, a szállítási és fizetési határidőket (nyomdai anyagok,
sporteszközök, sportszerek, érmek stb.).
- Szintén egyeztetjük a feladatokat a programsorozat lebonyolításában velünk
együttműködőkkel, szervezetekkel (pl. Somogy Megyei Sportszövetség, Balasport
stb.).
- A kialakult szokásoknak megfelelően 2 helyszínen készítjük fel a helyi
programszervezőket feladataik ellátására. Itt adjuk át a lebonyolítást szolgáló
anyagokat, érmeket, szórólapokat, plakátokat, emléklapokat, sportszercsomagot. Ahol
igénylik, ott segítséget nyújtunk új szervező kiválasztásában. A felkészítések helyszíne
és időpontja: 2015. június 25. Alsóörs (Veszprém megyei strandok szervezői), 2015.
június 26. Balatonfenyves (Somogy és Zala megyei strandok szervezői).

A 2015. évi programsorozat tervezett helyszínei, időpontjai
Helyszínek
33 település 36 strandja, melyek a következők:
Siófok, Zamárdi, Szántód, Balatonföldvár, Balatonszárszó 2 strand, Balatonőszöd,
Balatonszemes 2 strand, Balatonlelle, Balatonboglár, Fonyód, Balatonfenyves,
Balatonmáriafürdő, Balatonberény, Keszthely, Gyenesdiás, Vonyarcvashegy, Balatongyörök,
Balatonederics, Szigliget, Badacsonytomaj, Ábrahámhegy, Révfülöp, Balatonszepezd, Zánka,
Balatonakali, Balatonudvari, Tihany, Balatonfüred 2 strand, Csopak, Alsóörs, Balatonalmádi,
Balatonfűzfő, Balatonvilágos

Időpontok
Valamennyi település strandján 9 szervezett programnappal számolunk, ebből 7
programnapot (szombatok) meghatároztunk:
július
4., 11., 18., 25.,
augusztus 1., 8., 15.

Ezeken a napokon általában 14 órakor kezdődnek a szervezett programok. További 2
programnapról és azok kezdési időpontjáról a helyi adottságok, lehetőségek figyelembe
vételével a helyi szervezők döntenek.
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A szezont lezárva Vonyarcvashegyen a Lidó Strandon, 2015. augusztus 22-én (szombat) 33
település 36 strandja csapatainak részvételével kerül megszervezésre a XI. „Mozdulj,
Balaton!” Sporttalálkozó.

Médiakapcsolatok
2015-ben továbbra is elsősorban a Balaton-parton működő rádiókkal, televíziókkal, a 3
megyei napilappal, a Balatoni Futárral kívánjuk elősegíteni a programsorozatról szóló
tájékoztatást.
A rendezvény hivatalos honlapján (www.mozduljbalaton.hu) elérhetővé tesszük a programsorozat
legfontosabb adatait, a konkrét programnapokat, a résztvevő strandokat, a helyi szervezők
nevét, elérhetőségét, valamint a korábbi évek 20-30 perces összefoglaló filmjeit,
fényképsorozatait.
Figyelmet fordítunk arra, hogy a Balatonnal kiemelten foglalkozó honlapokhoz eljussanak a
programsorozatról szóló konkrét információk, tudnivalók.
Ebben az évben is strandonként 250 db magyar és 50 db angol nyelvű szórólap és 10 db
plakát biztosításával segítjük elő a Balaton partra látogatók tájékoztatását. A helyi programok
díjazását érmek mellett 200 db emléklap biztosításával egészítjük ki.
Felkértük az önkormányzatokat, a városüzemeltető szervezeteket, és a strandokat, hogy a saját
honlapjaikon is szerepeltessék a programsorozat legfontosabb adatait, a helyi szervezők nevét
és elérhetőségét.
Szponzoráció

Támogatóink 2015-ben is terméktámogatást biztosítanak a programsorozat helyi
rendezvényeihez, illetve a sporttalálkozó díjazásához (Fino-Food Kft., Kaposvár; Kometa 99
Zrt., Kaposvár; a Masita Kft., Székesfehérvár; a Varga Pincészet, Badacsonyörs; Intersport
Bt., Budaörs; Anda Kft., Pécs).

A programsorozat költségvetés-tervezete
A programsorozat megvalósítását 2015-ben 11,8 millió Ft felhasználásával tervezzük. Ebből
6,5 millió Ft az EMMI támogatása; 2,5 millió Ft a BFT támogatás; és 2,8 millió forint a
települések hozzájárulása.
A programban résztvevő települések a strandonként 80 ezer Ft-os pénzbeli támogatás nyújtása
mellett gondoskodnak a meglevő sportpályák folyamatos karbantartásáról, szervezik a helyi
díjazásokhoz való hozzájárulást, a helyi propagandát, és biztosítják csapataik sporttalálkozón
való részvételének költségeit.
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BEVÉTELEK

EMMI SPORT ÁLLAMTITKÁRSÁG

6.500.000

HELYI ÖNKORMÁNYZATOK

2.800.000

BALATON FEJLESZTÉSI TANÁCS

2.500.000
11.800.000

ÖSSZESEN:

KIADÁSOK

SPORTSZEREK ÉS –ESZKÖZÖK
BESZERZÉSE
RÉSZTVEVŐK DÍJAZÁSA
(36 strand x 210 érem)
HELYI SZERVEZŐK DÍJAZÁSA
(35 x 80 e Ft)
KOMMUNIKÁCIÓS KÖLTSÉGEK
(honlapbérlés, filmkészítés, nyomda,
sajtómunka, stb.)
ZÁRÓ SPORTTALÁLKOZÓ KÖLTSÉGE
versenyrendezés
PROGRAMSOROZAT MŰKÖDTETÉSE
(sportszakemberek juttatása, járulékok,
gazdasági vezetéssel és könyveléssel
kapcsolatos költségek)

teljes összeg

forrás

3.695.600

EMMI

1.814.400

EMMI

2.800.000

önkormányza
tok

700.000

BFT

1.290.000

BFt

1.500.000

EMMI + BFT

11.800.000

ÖSSZESEN:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma Sport Államtitkárságától kapott támogatást sportszerek
és sporteszközök vásárlására, a résztvevők díjazására, valamint a programsorozat
működtetésére kívánjuk felhasználni.

Siófok, 2015. február 3.

Balatoni Integrációs Kft.
Készítette: Bartsch János program menedzser
…../2015.(02.19.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a „Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidősport programsorozat
2015. évi programját és költségvetését elfogadta, egyúttal megbízza a Balatoni Integrációs
Kft.-t a program előterjesztésben meghatározott feltételek szerinti megszervezésével, az
EMMI-támogatás rendelkezésre állása szerinti lebonyolításával, és a támogatással kapcsolatos
ügyek intézésével.
Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető
Határidő: 2015.12.31.
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