BFT ülés, 2016. május 20.

1. napirendi pont

Tájékoztató a BFT munkaszervezete által, a 1821/2015.(XI.12.) sz.
kormányhatározatban foglalt döntések előrehaladása érdekében végzett
tevékenységről
Bevezetés

Az 1./2016. (02.12) BFT határozat a 1821/2015. Kormányhatározat eredményes végrehajtása
és a kiemelt térségi program megvalósítása érdekében a Balatoni Integrációs Közhasznú
Nonprofit Kft. számára három szintű operatív feladatkör ellátására ad utasítást.
1. Térségfejlesztési tematikus munkacsoportok létrehozása és működtetése

2. Negyedéves térségi fejlesztési monitoring és a kapcsolódó operatív feladatok
ellátása
3. Térségi befektetési-ösztönzési adatbázis létrehozása

A meghatározott feladatkörök aktuális állásáról, a végrehajtott intézkedésekről az alábbi
tájékoztatást kívánom adni.
1. Térségfejlesztési tematikus munkacsoportok

2016. március-áprilisban a BFT határozatba foglalt munkacsoportok mindegyike megtartotta
alakuló ülését az alábbiak szerint.
Terület- és Településfejlesztési Munkacsoport

Alakuló ülés helyszíne, időpontja: 2016. március 8. Balatonfüred
Résztvevők száma: 15 fő
Főbb napirendi pontok:
o
A TOP és a kiemelt térségi program kapcsolódási pontjai
o
Tájékoztatás a megyei ITP-k végrehajtásának előrehaladásáról
o
Beszámoló a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezetének területi
monitoring tevékenységéről
Várható feladatok, javasolt intézkedések:
o
o

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területén megvalósítható városi CLLD fejlesztések
összehangolhatóságának vizsgálata, a kiemelt térségi fejlesztési szempontoknak
megfelelően
Az országos területi monitoring rendszer felülvizsgálatának és összehangolásának
kezdeményezése
Környezet, Energetika és Közlekedésfejlesztési Munkacsoport

Alakuló ülés helyszíne, időpontja: 2016. március 24. Siófok
Résztvevők száma: 28 fő
Főbb napirendi pontok:
o A KEHOP illetve az IKOP kapcsolódási pontjai a BKÜ kiemelt térségi
programjához
o A KEHOP IH tájékoztatása a 1821/2015. Kormányhatározat releváns
elemeinek végrehajtásáról
o Az IKOP IH tájékoztatása a 1821/2015. Kormányhatározat végrehajtásáról
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Várható feladatok, javasolt intézkedések:
o
o

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet közbiztonsági célú fejlesztései támogathatóságának
vizsgálata, a 1821/2015. Kormányhatározatban nem szereplő fejlesztési igények
megvalósítási lehetőségeinek feltárása.
– hazai forrás biztosítás lehetőségének
egyeztetése folyamatban.
A térség közlekedésfejlesztési koncepciójának felülvizsgálata (Balaton Területfejlesztési
Koncepció és a Balaton Területfejlesztési Stratégiai program részét képező Balaton
Nagytérség Közlekedési Stratégia dokumentumainak folyamatos fejlesztése).
Gazdaság- és Turizmusfejlesztési Munkacsoport

Alakuló ülés helyszíne, időpontja: 2016. április 6. Balatonfüred
Résztvevők száma: 35 fő
Főbb napirendi pontok:
o A GINOP és a kiemelt térségi program kapcsolódási pontjainak bemutatása
o A GINOP IH beszámolója BKÜ-ben megvalósítandó gazdaságfejlesztési, és
turisztikai projektek előrehaladásáról
o Szakpolitikai beszámolók a GINOP és a Balaton kiemelt térségi program
kapcsolódásának lehetőségeiről
o Tájékoztatás a Nemzeti Vár- és Kastélyprogram releváns fejlesztéseiről
o Tájékoztató a Bejárható Magyarország program Balaton Kiemelt
Üdülőkörzetben tervezett fejlesztéseiről, a különböző jármódok terveiről
Várható feladatok, javasolt intézkedések:
o

o
o

A Forster Gyula Nemzeti Örökségvédelmi és Vagyongazdálkodási Központ elnökének
levélben történő megkeresése a Nemzeti Vár- és Kastélyprogrammal kapcsolatban, a
1821/2015. Kormányhatározatban szereplő fejlesztések összehangolására, valamint a
Szigligeti és a Csobánci vár fejlesztésének előmozdítására. – a levél a Forster intézet
részére megküldésre került.
A Kormányhatározatban szereplő „Mintagazdaságok fejlesztése” fejlesztési igény valós
projekttartalommal történő megtöltése, potenciális projektgazdák felkutatása – a
projektek kidolgozása folyamatban.
A Természetjárás témakörben megvalósítandó balatoni fejlesztések érdekében
kapcsolatfelvétel Magyar Természetjáró szövetséggel és projektjavaslatok gyűjtése a
BKÜ-ben, és továbbítása a Szövetség részére – megtörtént.
Agrár- Vidékfejlesztési Munkacsoport

Alakuló ülés helyszíne, időpontja: 2016. április 25. Siófok
Résztvevők száma: 20 fő
Főbb napirendi pontok:
o A Balaton Területfejlesztési Koncepció és Stratégiai Program céljainak,
intézkedéseinek rövid áttekintése agrár- és vidékfejlesztés témakörében.
o Párbeszéd a 1821/2015 (XI.12.) Korm. határozatban nevesített húzó
projektek és a Vidékfejlesztési Program intézkedéseinek kapcsolódási
pontjairól.
o A 1821/2015. Kormányhatározat végrehajtásának jelenlegi állása,
tájékoztatás a pályázati lehetőségekről.
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Egyeztetés a korábbi időszakhoz képest jelentősen átalakult eszköz és forrás
szerkezetű Vidékfejlesztési Program alapján várható pályázati intenzitásról
a Balaton térségében.
Párbeszéd arról, hogy a munkacsoport tagok milyen eszközökkel, milyen
együttműködésekkel tudják segíteni a térség stratégiai programjában
szereplő átfogó és stratégiai célok megvalósítását (Balatoni terméket az
asztalra).

Várható feladatok, javasolt intézkedések:
o
o
o

Részvétel a Vidékfejlesztési Program releváns kiírásainak pályázat-előkészítő
munkacsoportjaiban
A balatoni hal, mint gasztronómiai érték, piacra juttatási, valamint a halkereskedelem
legalizálási lehetőségeinek vizsgálata
A BFT és a Herman Ottó Intézet közös projektlehetőségeinek egyeztetése

2. Negyedéves térségi fejlesztési monitoring

Az 1/2016. (02.12) BFT határozatban elrendelt negyedéves monitoring tevékenység
végrehajtásának első lépéseként, az éves fejlesztési monitoring tevékenység végrehajtásának
gyakorlatához hasonlóan a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. munkatársai
eljuttatták adatkérelmüket a fejlesztéspolitikai adatbázisok, így az EMIR és a FAIR
rendszerek kormányzati adatgazdáihoz. A 2016. március 8-án kelt adatkérelemre eddig
érdemi válasz nem érkezett. Ennek következtében a 2016. első negyedévére vonatkozó
fejlesztési monitoring jelentés a 1821/2016. Kormányhatározat végrehajtásáról eddig nem
készülhetett el. A BFT munkaszervezete a jelentés minél hamarabbi elkészítésének
elősegítésére az adatkérelem pozitív irányú elbírálásának és teljesítésének meggyorsítását
kezdeményezte. Az adatok kézhezvételét követően a Társadalomtudományi Kutatócsoport
munkatársai megkezdik az adatok kiértékelését és a jelentés elkészítését. Ugyanakkor korábbi
megkeresésünk eredményeként a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal
rendelkezésünkre bocsátotta az EMVA finanszírozású fejlesztések adatbázisát, 2016. április
25.-én, melynek feldolgozását a Társadalomtudományi Kutatócsoport megkezdte.
3. Térségi befektetés ösztönzési adatbázis

A befektetői adatbázis létrehozására kettős indok fogalmazódott meg a Balaton Fejlesztési
Tanács munkaszervezetében. Egyrészt a régió fejlesztésének, fejlődésének árnyalt, pontos,
akár projektszintű megismerhetősége érdekében kialakításra került egy projektgyűjtő
adatbázis, mely a kiemelt üdülőkörzetben tervezett, megvalósítás alatt álló, valamint
megvalósított projekteket kívánja összegyűjteni és elemezhető módon tárolni. Ezzel
párhuzamosan, azonos jelentőségű funkcióként jelenik meg a befektetésre váró területek,
területrészek, projektötletek, ágazati fejlesztési elképzelések regisztere, melynek szerepe
hosszútávon a potenciális befektetők és a befektetésre váró területek közötti kapcsolat,
kommunikációs csatorna létrejöttének elősegítése.
Az adatbázisok strukturális kialakítása megtörtént, adatokkal való feltöltése folyamatban van
a projektek, projektötletek és befektetési területek feltárásának ütemével párhuzamosan.
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4. További aktuális feladatok

Világörökségi helyszín fejlesztése:
A turisztikai szakpolitikai felelőssel folytatott egyeztetés alapján, a balatoni világörökségi
várományosi helyszínek fejlesztésének megvalósításához szükséges a Balaton-felvidéki
Kultúrtáj esetén is szükséges a Világörökségi Gondnokság felállítása.
A világörökségi gondnokságról szóló 32/2012. (V. 8.) NEFMI rendelet alapján
a világörökségi gondnoksági feladatokat ellátó szervezetet a kulturális örökség védelméért
felelős miniszter (miniszterelnökség) jelöli ki.
Javasoljuk, hogy a Balaton-felvidéki Világörökség Várományosi helyszín esetén ezt a
feladatot – a Tokaji Világörökségi Gondnoksághoz hasonlóan – az illetékes térségfejlesztési
tanács munkaszervezete, azaz a Balatoni Integrációs Kft. lássa el, melynek érdekében a
Tanács kezdeményezze a Kft. felkérés útján történő kijelölését.
Balatoni Közlekedési rendszer összehangolása:
A 1821/2015.(XI.12.) Kormány határozat közlekedésfejlesztési része nevesíti a „Balatoni
Közlekedési rendszer összehangolása” húzóprojektet. A projekt megvalósítása érdekében
egyeztetést folytattunk a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal és az általa kijelölt
Közlekedéstudományi Intézettel (KTI). Az egyeztetés eredményeként a két szervezet – KTI
és a BFT munkaszervezete – által alkotott konzorcium valósítaná meg a projektet, melynek
főbb elemei:
KTI projektelemek:
 Központi forgalomirányító és utastájékoztató szoftver, igényvezérelt közlekedés
támogatással (falubuszok, iránytaxik, taxik kezelése, hajózás), regionális
mobilalkalmazás készítése,
 Menetrendi tevékenységek összehangolása, falubusz rendszer kialakítása,
szabályzatok működési módszertanok elkészítése,
 Balaton régióban közlekedő VOLÁN járművek OBU és utastájékoztató egységekkel
történő felszerelése az egységes forgalomirányítás és utastájékoztatás megteremtése
érdekében.
BFT munkaszervezet projektelemek:
 utastájékoztatási kijelző eszközök telepítése a DDOP keretében a déli parton elindított
utastájékoztatási rendszer kiterjesztése a teljes BKÜ területére.
 a kiépítendő országos elektronikus jegyrendszerhez kapcsolódóan e-ticket közlekedési
szolgáltatások bevezetése a BKÜ-ben.
Kérem a Tanácsot, hogy hagyja jóvá a munkaszervezet részvételét a fenti projektben. A
projekt előkészítés során pontosításra kerülő projektelemekről a Tanácsot folyamatosan
tájékoztatjuk.
Siófok, 2016. május 9.

Molnár Gábor
ügyvezető igazgató
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…../2016. (05.20) BFT határozat
1. A BFT munkaszervezete által, a 1821/2015.(XI.12.) sz. kormányhatározatban foglalt
döntések előrehaladása érdekében végzett tevékenységről szóló tájékozatót a Tanács
megtárgyalta és elfogadja.
2. A Tanács kezdeményezi a Miniszterelnökség felé a Balatoni Integrációs Kft.
kijelölését a Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökségi Gondnokság feladatainak
ellátására.
3. A Tanács jóváhagyja a Balatoni Integrációs Kft. részvételét a Balatoni Közlekedési
rendszer összehangolása témakörben előkészítés alatt álló projektben.

Felelős: Dr. Molnár Gábor ügyvezető igazgató
Határidő: értelem szerint
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