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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 - 2014. 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 meghívottként a BFT ülésen részt vesz:
- A Somogy Megyei Kormányhivatal képviselője - hivatalvezetője,
- a Balatoni Főépítész,
- 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 2014. évi tevékenységének kiemelt területei
A BFT 2014. február 28-án fogadta el 2014. évi munkatervét és költségvetését. A Tanács az
elfogadott munkaterv és költségvetés alapján látta el munkáját. A 2014. évi tevékenysége során
az alábbi főbb feladatokat végezte:
1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó tervezési feladatok ellátása;
• tervezési dokumentumok elkészítése – koncepció, stratégia, operatív program,
intézményfejlesztési program, végrehajtási módszertan,
• projektfejlesztés – a régió fejlesztési céljaihoz, intézkedéseihez illeszkedő projektek
gyűjtése, fejlesztése,
• az egyes Operatív Programokhoz a Balatoni fejlesztések megvalósulását szolgáló
háttéranyagok készítése,
• a térség szereplőinek bevonása a tervezési folyamatba.
2. A Balaton régió fejlesztésére fordítható hazai fejlesztési forrás hatékony felhasználása;
3. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában,
végrehajtásában való közreműködés;
4. Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a
Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére;
5. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata,
monitoringja;
6. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása;
7. BFT célfeladatok megvalósítása.
A feladatokat a Tanács és munkaszervezete, a Balatoni Integrációs Kft. folyamatosan végezte.
A 2014. évben elvégzett főbb tevékenységek részletes bemutatása:

2.1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó tervezési eljárásban a Balaton
régió érdekének képviselete, részvétel a tervezési folyamatban
Az Államreform Operatív Program keretében a BFT támogatásban részesült a 2014-20
tervezési időszakra vonatkozó tervezési folyamat támogatására, a szükséges tervezési
dokumentumok kidolgozására.
Az elvárt szakmai követelmények végrehajtására a Pályázati felhívásban és útmutatóban
meghatározott támogatási területek, kötelező feladatok és elszámolható költségek
alapján az alábbi feladatok kerültek meghatározásra:
− Helyzetértékelés aktualizálása,
− Koncepció elkészítése,
− Integrált területfejlesztési program elkészítése,
Az integrált területfejlesztési program célja a koncepcióban meghatározott
fejlesztési célok eléréséhez szükséges konkrét intézkedések, feladatok
meghatározása, a végrehajtás módszertanának kidolgozása. A program
elkészítése 3 fő elemből áll:
1) A stratégia kidolgozása a vonatkozó jogszabályok és a koordinációs
projektekben meghatározott útmutató alapján;
2) Az integrált területfejlesztési program megvalósítását biztosító
végrehajtási módszertan kidolgozása,
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3) A területfejlesztési program operatív része, amely a stratégiai
programra és a végrehajtási módszertanra alapozva az uniós tervezési
részdokumentumok felhasználásával kerül véglegesítésre.
Uniós tervezési részdokumentumok elkészítése:
A feladat elvégzése két párhuzamos, egymásra épülő folyamatból áll:
1) projektcsomagok elkészítése,
2) részdokumentumok készítése.
Hatásvizsgálatok
Partnerség biztosítása
Fenntarthatóság biztosítása
Eszközbeszerzés

A projekt befejezési határideje 2014. október 31. volt
A BFT felhatalmazása alapján a munkaszervezet elkészítette a Helyzetértékelés
aktualizálását. A Helyzetértékelésbe bedolgozásra kerültek a Balaton 2007-2020 közötti
időszakra szóló, a Hosszútávú Területfejlesztési Koncepciója megvalósulását figyelő és
elemző monitoring rendszer adatai, megállapításai.
A területi tervek (Koncepció, Stratégia és Operatív Program) részdokumentumok
elkészítéséhez nyílt közbeszerzés keretében szakértők kerültek kiválasztásra. A munka
keretében elkészült a Koncepció, Területfejlesztési Program (Stratégia és Operatív
Program) egyeztetési és társadalmi egyeztetést követő változata, melyet a Tanács
elfogadott. Az NGM a dokumentumokat szakmai ajánlásokkal elfogadta, mely
ajánlások alapján dokumentumok átdolgozásra kerültek.
A tervezési dokumentumokkal párhuzamosan elkészült a dokumentumok területi
hatásvizsgálata és ennek részeként a Környezeti Hatásvizsgálat.
A projekt további elemei:
2014.03.19-én az NGM kérésére elkészítésre és megküldésre került a BKÜ Integrált
Területi Program tervezői változata.
A projektfejlesztési tevékenység egyrészt külső szakértő (közbeszerzési eljárás
keretében kiválasztva), másrészt a Kft munkatársai részvételével valósult meg.
Alvállalkozás keretében 4 db, a Kft. által alkalmazott szakértők, munkatársak
tevékenységének eredményeként 24 db projekt került kidolgozásra.
A projektértékelési munka keretében elkészült egy projektértékelési módszertan,
kidolgozásra kerültek esettanulmányok és megvalósult a BFT munkaszervezet
munkatársainak projektértékelési témájú képzése.
A tervezési dokumentumok alapján elkészültek az Uniós tervezéshez szükséges
részdokumentumok Integrált Területi Program (ITP) néven az NGM módszertani
útmutató szerint. Az ITP az NGM részére megküldésre került.
A megvalósult fejlesztések és az elkészült tervezési dokumentumok eredményeinek
követésére kidolgozásra került a döntéstámogató és monitoring modulból álló
informatikai rendszer.
A partnerség keretében – a tervezési dokumentumok társadalmi egyeztetése és a
folyamatos sajtóinformációk mellett – 11 rendezvény került lebonyolításra, melyen 407
fő vett részt.
A Balaton Régió fejlesztési dokumentumainak elkészítése mellett a BFT részt vett a
megyei tervezési folyamatokban, az elkészült fejlesztési dokumentumok
véleményezésében.
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2.2. A Balaton régió fejlesztésére fordítható hazai fejlesztési forrás hatékony
felhasználása
A BFT 2014. évben két különböző fejlesztési forrással rendelkezett:
a) 220 millió Ft fejlesztési forrás a 2014. évi költségvetés terhére,
b) 101 millió Ft egyedi szennyvízelvezető rendszerek támogatási forrása a 2013.
évi költségvetés maradványa terhére.
a) A 220 millió Ft fejlesztési forrás felhasználását az alábbi táblázat foglalja össze.
A forrás felhasználás főbb területei és a támogatott projektek száma:

Téma
Vízparti területek fejlesztése
településfejlesztési pályázat
Badacsonytördemic strand kialakítása- egyedi
projekt
Mozdulj Balaton rendezvény
Közbiztonság-vízbiztonság
Közbiztonsági szervezetek támogatása
Balatoni környezeti monitoring rendszer
fejlesztése
Rendezvények
kiemelt rendezvények támogatása
rendezvény pályázati támogatása
TDM szervezetek támogatása
Termtud kutatások
MTA Limnológia 2014. évi balatoni
kutatásainak támogatása
Lebonyolítás

Javasolt
módosítás
118 632 164

Támogatott
projektek
száma
13
1

15 000 000
2 000 000
40 000 000

1
13
1

5 000 000
14 000 000
11 367 837
3 000 000

4
13
3
1

5 000 000
6 000 000

A támogatott projektek esetében a támogatási szerződések megkötésre kerültek. A
rendezvény és a közbiztonság témakörben a projektek már megvalósultak, elszámolásuk
és a támogatás kifizetése folyamatban.
A településfejlesztési pályázatok esetében jellemzően 2015 tavasza a befejezési
határidő.

A 2013. évi Területfejlesztési Célelőirányzat maradványának terhére a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium újabb forrást biztosított a Balatoni Kistelepülések
Szennyvízkezelési Programja következő lépésének megvalósításához. A 101.414.411,Ft-os keretből 91.414.411,- Ft a projektek megvalósítására, pályázati úton került
felosztásra. A Programhoz kapcsolódóan 5 millió Ft-ból egy több szakaszból álló mérési
program valósult meg, amelynek célja, hogy a korábbi években letelepített egyedi
szennyvíztisztítók valós háztartási körülmények közötti működését megvizsgáljuk,
különös tekintettel az elvárt tisztítási hatásfok és a tisztított víz jogszabályokban
meghatározott paramétereinek megfelelősége szempontjából. A keretből további 5
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millió Ft a menedzselési költségek (munkabér és járulékok, közbeszerzési, utazási,
adminisztrációs, rezsi, stb. költségek) fedezetét képezi.
A pályázati felhívás keretében 3 pályázat Szentjakabfa, Tagyon és Salföld került
támogatásra összesen 78 db tisztítóra. A kivitelező kiválasztása céljából a 3 településsel
együttműködve lebonyolítottuk az együttes közbeszerzési eljárást, melynek során
nagyon kedvező ajánlatot kaptunk, így mindhárom település teljes igényének
kielégítése előtt megnyílt a lehetőség.
A tisztítók telepítése Szentjakabfán és Tagyonban július közepén fejeződött be,
Salföldön pedig szeptember 30-án zárult le, amikor is az önkormányzatok átvették
üzemeltetésre a létesítményeket. A fenntartási kötelezettség ellenőrzésére ezen
települések esetében 2015-ben fog sor kerülni.
A pályázati keretből keletkezett 3.522.520,- Ft maradvány 2014. novemberében
visszautalásra került a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumba. A maradvány
keletkezésének oka egyrészt az volt, hogy a közbeszerzés során nagyon kedvező
ajánlatot kaptunk, másrészt Salföldön eggyel kevesebb tisztítót lehetett letelepíteni. A
hosszadalmas engedélyezési procedúra alatt két lakos visszalépett, és csak egy új
belépőt sikerült helyettük találni.
A mérési program első fázisa június végén valósult meg. A vizsgálat az egyedi tisztítók
megfelelő hatékonyságú működését igazolta vissza, azonban két paraméter (a nyers
szennyvíz magas foszfortartalma, illetve az összes szervetlen nitrogén tartalom)
tekintetében további méréseket kellett végezni. A mérési program második szakasza
szeptember 5-én fejeződött be a részletes mérési eredményeket értékelő tanulmány
elkészültével.
A második szakasz során az összes szervetlen nitrogén tartalom mérése megtörtént, a
nyers szennyvíz magas foszfor tartalmának okait azonban nem sikerült egyértelműen
feltárni. A kérdőíves felmérés során nyert adatok, valamint a helyszíni bejárások
tapasztalatai alapján összességében megállapítható, hogy az érintett lakosság életmódja
elsősorban a csekélyebb mértékű vízfelhasználásban tér el az átlagosnak tekinthetőtől,
ami eredményezheti egyes háztartási vegyszerekben, illetve élelmiszerekben jelenlévő
anyagok, így a foszfor nagyobb koncentrációját a nyers szennyvízben. A mérési
program ugyanis kiderítette, hogy a vizsgált háztartásokban a szakirodalomban
átlagosnak vett napi 120 l/naphoz képest csak napi 55 l/fő a vízfogyasztás, valamint az
adatokból következtethető, hogy a vízfelhasználásban a WC-öblítésre használt víz
domináns, illetve a mosási-mosogatási tevékenység során igen csekély a
vízfelhasználás.

2.3. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában,
végrehajtásában való közreműködés
Az ÁROP tervezési projekt keretében elkészült egy elemzés a balatoni fejlesztéseket
érintő jogszabályok témakörében. Az elemzés összefoglalja az érintett jogszabályokat,
egy rövid szöveges leírást ad róluk és jelzi a fejlesztéseket akadályozó elemeket,
módosítási igényeket.
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A tervezési munkával párhuzamosan folyik egy kormányhatározat előkészítése a BKÜ
2030-ig tartó koncepciójának elfogadására és az ahhoz kapcsolódó intézkedések
meghatározására. A jogszabály tervezet várhatóan 2015. év elején kerül a Kormány elé.

2.4. Folyamatos információ biztosítása a Tanács és a régió fejlesztésével
kapcsolatban a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére
A régió fejlesztéseiről szóló folyamatos információ biztosítás célja a Balaton
köztudatbeli erősítése, mint vonzó befektetési terület, mint vonzó élettér, mint egy
megújulását élő terület, és mint vonzó turisztikai desztináció egyaránt.
Ezen cél elérése érdekében a BFT az alábbi tevékenységeket végezte:
a) folyamatos Balaton jelenlét biztosítása a sajtóban. Ez nem csak BFT jelenlétet
jelent, sokkal inkább a régióban megvalósuló fejlesztések, események,
történések lehetőségek jelenlétét;
b) a sajtó jelenléthez kapcsolódóan a megjelenések folyamatos figyelemmel
követése, elemzése;
c) folyamatos információ ellátás a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek
részére.
Sajtófigyelés, sajtó megjelenések elemzése
A Balaton Fejlesztési Tanács megjelenését a helyi és országos médiumokban kiemelt
figyelemmel kísérjük.
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.
A legyűjtött információk, hírek nagy része Internetes oldalunkon is megjelenik, amely a
Sajtószoba menüpont, regionális hírek oldalán tekinthetőek meg.
2014. január 1-től 2014. december 31-ig a Balaton sajtómegjelenése a következőképpen
alakult:
2014 év során 4182 hír jelent meg összesen az országos, megyei napi, heti lapokban, amely
a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére vonatkozik.
Az adatok alapján elmondható, a megjelent hírek száma nem mutat nagy különbséget a
hónapok vonatkozásában. Kijelenthetjük, hogy a legtöbb hír a turisztikailag is fontos nyári
szezonban olvasható a médiumok hasábjain.
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A térségben élő emberek számára a legfontosabb hírforrás az Üdülőkörzetet érintő három
megyében megjelenő megyei napilapok – Somogyi Hírlap, Zalai Hírlap, Veszprém Megyei
Napló. Emellett a megjelent hírek nagy részét a megyei napilapok internetes felületén
találhatjuk meg, ezért ezeket különös figyelemmel kísérjük.
A megyei napilapokban megjelent hírek száma 2014-ben 2975 különböző hír volt, melyek
havi és lapok szerinti bontását az alábbi ábra tartalmazza.

A megjelent hírek havi bontása
(a megyei napilapok alapján)
Somogyi Hírlap

Veszprém Megyei Napló

Zalai Hírlap
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2.5. A Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának
vizsgálata, monitoringja
A monitoring tevékenység az ÁROP projekt keretében egy új eszközzel bővült a
döntéstámogató rendszer keretében kifejlesztett monitoring modul keretében. A
rendszer frissítette a koncepció megvalósulását figyelő mutatók körét, értékelésük
informatikai hátterét. Az adatok feltöltése folyamatban van. A rendszerhez kapcsolódó
elemzést a BFT 2015. májusi ülésén tárgyalja.
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A 2013. évre vonatkozó monitoring jelentést a 2014-2020 tervezési időszakra vonatkozó
helyzetértékelés készítése keretében végezte el a munkaszervezet.

2.6. 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 partnerkapcsolata, másrészt a munkaszervezet
nemzetközi projektjei keretében valósulnak meg.
1) A Balaton Fejlesztési Tanács nemzetközi együttműködései
A külföldi partnerekkel való folyamatos kapcsolattartás mellett a Balaton Fejlesztési
Tanács nemzetközi megkereséseket követően együttműködési keret-megállapodásokat
kötött azonos adottságú területek irányító szervezeteivel közös programok, projektek
kezdeményezésére és megvalósítására. A megállapodások célterülete a fenntartható
fejlődés elősegítése, különös figyelemmel a környezetvédelem és turizmus területére.
Együttműködő szervezetek:
o Living Lakes- tavak nemzetközi hálózata
o Poyang-tó, Kína
o Dongqian-tó, Kína
o Magyar – Belorusz együttműködés
Az év folyamán több külföldi delegációt is fogadott a Tanács és munkaszervezete
Kínai delegáció Hunan Tartományból (2014. május)
A Somogy Megyei Kormányhivatal és a kínai Hunan tartomány közötti
együttműködésről és ennek formáiról egyeztettek különös tekintettel a
gazdasági, kereskedelmi, turisztikai és környezetvédelmi kérdésekre a
résztvevők.
A kínai fél elsősorban a vízgazdálkodás, a mezőgazdaság és a környezetvédelem
terén lát lehetőségeket az együttműködésre.
A kétoldalú megbeszélésen a Balaton élővilágáról, vízgazdálkodásáról és az
ezzel kapcsolatos környezetvédelmi feladatokról tartott előadást a
munkaszervezet munkatársa.
Vietnami delegáció (2014. július)
A Vietnami Nagykövetség meghívására a Vietnami Pénzügyminisztérium
delegáció munkalátogatásra érkezett Budapestre és Siófokra azzal a céllal, hogy
megismerje Siófok önkormányzat költségvetési gazdálkodását, Siófok
önkormányzat költségvetési kapcsolatát a kormánnyal, valamint a Balaton
kezelését és kiaknázását.
Dr. Balázs Árpád polgármester úr kérésére a munkaszervezet vezetője tartott
előadást Siófokon.
Norvég delegáció – (2014. szeptember)
Fylkesmannen-i Aust-Agder (Regionális természet- és környezetvédelmi
hatóság, Norvégia, Aust-Agder tartomány) hatóságtól érkezett megkeresés.
A Hatóság természet- és környezetvédelmi csoportja részére a munkaszervezet
munkatársa tartott előadást, melyen környezetvédelmi szempontból mutatta be a
Balaton Régiót.
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A Hatóság környezet- és természetvédelmi szakterületen, hasonlóan a
magyarországi környezetvédelmi és természetvédelmi felügyelőségek
feladataihoz, engedélyezési, ellenőrzési feladatokat lát el.
Az év folyamán több külföldi konferencián is ismertette a Balaton régió jellemzőit a
Tanács és munkaszervezete
2014. október 2-3 Keszthely 54. Nemzetközi Tudományos Konferencia,
Keszthely
A rendszeresen megrendezésre kerülő tudományos fórumon a munkaszervezet
vezetője tartott előadást a Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programjáról.
2014.11.18-24. Kína, Nanchang 14. Élő Tavak Konferencia
Öt kontinens 33 országának 350 küldöttje követte figyelemmel a Nanchang
Tudományos Akadémia, és Jiangxi tartomány Hegyek-Folyók-Tavak
Fenntartható Fejlesztési Hivatalának szervezésében megrendezésre kerülő
konferenciát Nanchang-ban a Poyang-tó mellett, mely Kína legnagyobb
édesvizű tava.
A résztvevők tapasztalatot cseréltek a világ különböző pontjain található tavak
védelméről, valamint egy új szemléletű megközelítésről a tógazdálkodás
eredményességéért. A konferencia eredményességéhez a munkaszervezet
munkatársa járult hozzá egy előadás megtartásával a Balaton fenntartható
turisztikai, környezetvédelmi fejlesztésével kapcsolatban.
2014. 11. 21. 3. Alacsony CO2 kibocsátású Öko-Gazdaság – Világgazdasági
Csúcstalálkozó
November hónap végén Kínában Nanchang volt a helyszíne a 3. Alacsony CO2
kibocsátású Öko-Gazdaság – Világgazdasági Csúcstalálkozónak.
A rendezvény moderátora Lu Xinshe, Jiangxi tartomány kormányzója volt, aki
tavaly ősszel látogatott a Balaton térségébe egy delegációval.
Az 5000 fős rendezvény résztvevői különböző a közigazgatás, a politika, és
gazdasági szervezetek, vállalatok közül kerültek ki, hogy megvitassák az
ökológiai gazdasági folyamatokat, esélyeket, és a folyamatos kihívásokra való
megoldásokat megtalálják. A rendezvény egyidejűleg valósult meg a 14. Élő
Tavak Hálózat (Living Lakes Network) Konferenciával, aminek szintén
Nanchang, Jiangxi tartomány fővárosa adott otthont.
2) A Balatoni Integrációs Kft. nemzetközi projektjei
 Régiók együttműködése a bioenergetikai tudástranszfer és az
energiahatékonyság területén – REBE (Ausztria-Magyarország Határon
Átnyúló Együttműködési Program 2007-2013)
A Kft. részt vett a Pannon Egyetem Georgikon Kara vezetésével, 9 nemzetközi
partner bevonásával 2010. októberében indult projekt megvalósításában. A
projekt elemei: energiahatékonysági- ill. képzési stratégia kidolgozása,
szaktanácsadás, szakemberek továbbképzése, 200 órás energetikai képzés
kidolgozása, felnőtt szakmai továbbképzés kidolgozása a rossz
energiahatékonyságú, régi épületek felújítására.
A projekt eredményei:
• Energetikai felmérések és értékelésük a Keszthelyi és a Hévízi
Kistérségben (képzési igények felmérése, önkormányzatok energiaigény
felmérése, szakemberképzési igények)
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Kistérségi közintézmények hőkamerával történő épületenergetikai
felmérése.
• Kistérségi megújuló energetikai stratégia létrehozása.
• Szakember-továbbképzési napok megszervezése és lebonyolítása a
Pannon Egyetem Georgikon Karán, az osztrák partnerek bevonásával
(Napenergia hasznosítás, Épületenergetika, biomassza, és szélenergia,
ökotechnika, hőszivattyús fűtés témákban)
• Megújulóenergia-hasznosító energetikus ingyenes képzés indítása
Az eredmények hosszútávon történő fenntartása a magyar-osztrák közös
szakemberképzésen alapul, ennek során tanár- és diákcsere valósult meg, ezzel is
erősítve a határon átnyúló együttműködést és tapasztalatcserét. A Kft. feladata a
projekt nyilvánossági feladatainak elvégzése (projekt honlap készítése,
rendezvények szervezése, tájékoztató anyag készítés, sajtóanyagok összeállítása)
volt.
2014. évben a Kft. által rendezett zárókonferencián ünnepélyes keretek között
átadták a „Megújulóenergia-hasznosító energetikus” tanúsítványt.
A projekt befejezési időpontja 2014. október 30. volt.
•



BE-NATURE Natura 2000 területek hatékonyabb irányításának/kezelésének
megvalósítása (BEtter management and implementation of NATURa 2000 sites)
A projekt célja javítani az élőhelyek, valamint a természet és a biológiai sokféleség
védelmét Natura 2000 területeken. A projekt 2011. februárban indult és 2014.
januárban zárult.
2014. év elején fejeződött be a szigligeti és a balatonedericsi külterületen
élőhelymegőrzés és fajmegőrzés célú közvetlen beavatkozás. A területen található
erdő szerkezetének javítása érdekében az erdő un. többkorúsítása valósult meg,
amely bizonyos foltok letermelésével esélyt adott a többszintű erdő
kialakulásának. A megfelelő lékek kialakításra kerültek. A kialakítás
következtében a talajra lejutó fény és hőmennyiség fog növekedni, ezzel növekszik
a mikroklimatikus viszonyok változatossága is. Továbbá az erdő biodiverzitásának
növelése érdekében célszerűnek látszott madárodúk kihelyezése a területen. A
hagyományos madárodúval történő madártelepítés az egyik legrégebbi aktív
természetvédelmi módnak tekinthető. A projekt eredményeképpen 70 m3 fa került
letermelésre a növedékfokozó gyérítés során és fajmegőrzés érdekében 340 db
madárodú és 60 db fészkelő láda került elhelyezésre a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park Igazgatóság szakembereinek a közreműködésével.
A projekt záró konferenciájára 2014. január 16-án került sor Tihanyban, amelyen
83 fő vett részt.



Lake Admin / Tavak helyreállítására/rehabilitációjára irányuló
kezdeményezés a regionális közigazgatás szintjén
A projekt célja a regionális fejlesztési politikák hatékony javítása volt,
kapcsolódva az ágazati tervekhez és programokhoz a vízgazdálkodás témakörében
különösen a természetes és mesterséges tavak, víztározók rehabilitációja, kezelése
terén.
A LakeAdmin projekt fő célkitűzései: a tó rehabilitációs programok céljának,
végrehajtásának javítása azokban a térségekben, amelyek elismerték a tavak
fontosságát, és a tavaknak a gazdasági fejlődésben betöltött szerepét.
A 2014. év során több koordinációs megbeszélésre, video-web meetingre került
sor a tavak megvalósíthatósági tervének kidolgozása érdekében. Ennek
eredményeképp elkészült a Balatonra vonatkozó megvalósíthatósági terv,
amelyben a projektpartnerek által javasolt jó gyakorlatok kerültek beépítésre
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(csapadékvíz-hasznosítás városi területen, vízi inváziós fajok fokozott ellenőrzése,
a tavat érő diffúz terhelés csökkentése, érdekeltek bevonása a tógazdálkodás
tervezésébe).
Továbbá 2014. április 29-én „Tógazdálkodás aktuális kérdései” címmel
Konferencia megszervezésére került sor Tihanyban, amelyen több mint 80 fő vett
részt a projekt disszeminálása érdekében, ezenkívül 3 video-kisfilm forgatása
készült el a vízgazdálkodáshoz kapcsolódó magyarországi/balatoni jó
gyakorlatokról (online-monitoring rendszer, vízpart-rehabilitáció, inváziós fajok
előfordulása).
A projekt záró rendezvényére 2014. október elején került sor Olaszországban.
A projekt 2012. január elején indult és 2014. december 31-én fejeződött be.


Tourage - az időskori turizmus fejlesztési lehetőségeinek feltárása
A projekt célja az időskori turizmus fejlesztési lehetőségeinek feltárása volt a
nemzetközi jógyakorlatok elemzésén, értékelésén keresztül.
A projekt 2012-ben év elején indult és 2014. decemberében került lezárásra. A
projekt kezdetén megvalósított helyzetfeltáró munka keretében elkészült az
időskori turizmusra vonatkozó regionális analízisünk, mely kiterjed a turisztikai
kereslet és kínálat elemzésére, valamint a jövőbeli demográfiai változások
bemutatására. Kiválasztásra és kidolgozásra került 5 db régiós és dél-dunántúli jó
gyakorlat, és elindult az időskorú turisták igényeinek felmérésére vonatkozó
kérdőíves lekérdezés. 2013-ban elkészült két kérdőíves felmerés a hazai és a
külföldi időskorú turisták körében, melynek keretein belül sikerült betekintést
nyerni a célcsoport igényeibe, elvárásaiba.
A projekt során az egyeztetésekkel egybekötött tanulmányi utakon lehetőség nyílt
a külföldi jó gyakorlatok megtekintésére. Ezek a jó gyakorlatok megannyi ötlettel
szolgálhatnak a jövőbeni fejlesztések szempontjából az időskorú turisták régióba
vonzásának szempontjából. A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. jó
gyakorlat csere keretein belül a lengyel Warmia-Masuri időskorú sporttalálkozó
mintájára időskorúaknak szóló sportágakkal bővítette ki a Mozdulj Balaton
rendezvénysorozatot. Az újítás pozitív fogadtatásra talált a rendezvényen
résztvevő időskorúak körében.
A projekt zárásaként egy megvalósíthatóság tanulmány keretében kerültek
összegzésre a projekt eredményei, mely tartalmazta a kérdőívek elemzésének
tanulságait, valamint a jó gyakorlat csere tapasztalatait is, valamint elkészítésre
került egy, a projekt összes nemzetközi jó gyakorlatát bemutató kézikönyv.
.

 INTourAct – Integrated Tourism Action Plans for SEE excellence
Integrált Turisztikai Cselekvési Tervek a Délkelet-Európai országok
érdemeire/értékeire vonatkozóan
A projekt célja a funkcionális régiók fenntartható fejlődéséhez hozzájáruló
integrált és fenntartható turisztikai cselekvési tervek kidolgozása volt a települési
területek megközelítési szempontjából.
A projekt hivatalosan 2012. év végén indult, de az érdemi munka 2013-ban
kezdődött el. A projekt keretein belül először 4 workshop került megrendezésre
környezetvédelem, kultúra-kulturális örökségvédelem, innováció-szakmai
kompetenciák, mobilitás témakörökben. A workshopok eredményeképpen
elkészült az adott tématerületekhez kapcsolódó SWOT analízis, mely a későbbi
cselekvési terv alapját képezte. A SWOT analízis és az adott témákban elkészített
előtanulmányok alapján elkészítésre került egy turisztikai cselekvési terv, mely a
workshop tématerületei mentén határozza meg a jövőbeni cselekvési irányokat.
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A projekt során megvalósult egy online platform, ahol valamennyi projektpartner
szerepeltetheti régiójának turisztikai nevezetességeit valamint turisztikai
eseményeit. A platformra a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonpofit Kft a
Balatoni Regionális TDM Szövetség segítségével több, mint 400 balatoni
attrakciót töltött fel, amellyel magasan a legjobban reprezentált régió lett a
partnerségen belül.
A projekt záró tevékenységeként elkészült egy előtanulmány arra vonatkozóan,
hogy a régióból mely szervezet pályázhatna a 2015 év elején megjelenő EDEN
felhívásra. Az előtanulmány a jelenlegi ismeretek tükrében elkészített egy
pályázati anyagot a Dél-Balatoni Borút Egyesületre vonatkozóan, mely a pályázati
felhívás megjelenésekor jól használható alapot jelenthet majd a végleges anyag
kidolgozásához.
A projekt 2014. szeptember 30-án lezárult, a végelszámolás benyújtásra került és
elfogadást nyert a Széchenyi Programiroda által.


Active Ageing Osztrák-Magyar határon átnyúló projekt
A projekt az időskorúak társadalmi bevonására irányult a Keszthelyi és az osztrák
schneeberglandi kistérség részvételével. A projekt elemei az időskorúak társadalmi
bevonási lehetőségeinek vizsgálata, mintaprojektek kidolgozása volt.
Keszthelyi Kistérség és az ausztriai Schneebergland Kistérség területén
megvalósuló programban partnerként a Kft. több tevékenységet is végzett 2014
során. Társadalomtudományi kutatást végeztünk a Keszthelyi Kistérség területén.
250 időskorú és 50 fiatalkorú lakos bevonásával kérdőíves vizsgálat zajlott, az
érintett polgármesterek, intézmények és civilek körében interjúsorozatot
végeztünk, valamint statisztikai adatokon alapulva demográfiai elemzést
készítettünk. 2014. első félévében elkészült az „Aktív időskor és népességmegtartó
erő a Keszthelyi Kistérségben” című demográfiai tanulmány, amely tartalmazza és
reprezentálja a Bécsi Egyetemen dolgozó projektpartnerek hasonló kutatásának
összefoglalóját is.
Szakkonferenciát, szakmai rendezvényt és Workshop-napot szerveztünk, amelyek
alkalmával a szakemberek, a döntéshozók, közéleti szereplők megtárgyalták a
projekt Balaton Régióban jól hasznosítható eredményeit, a szakpolitikákra történő
hatásait. A tanulmány nyomdai úton is kiadásra kerül, hogy a vonatkozó határmenti
régiókon túl az eredményekről a Balaton Régió szakemberei, a döntéshozók
tájékozódjanak, a demográfiai problémák megoldására a 2014-2020 évekre
vonatkozóan projektek megvalósításához felhasználhassák.
2013-2014 során a partnerek 8 alkalommal folytattak munka-megbeszéléseket. A
projekt 2014. december 31-én lezárult.



CO-HU CODE: Joint Planning CODE - Közös Tervezés és Együttműködés a
Határmenti Térség Hosszútávú Fejlesztéséért
A projekt fő célja a határmenti térség versenyképességének növelése és a
turisztikai kínálat bővítése volt, közös tervezési együttműködés révén. Elkészítésre
kerülő dokumentumok: Zala megye gazdasági tudományos innovációs
döntéstámogató hálózat létrehozására irányuló koncepció, a térségre vonatkozó
TDM tanulmány, valamint a horvát partnerekkel közösen tervezési dokumentum a
térségi fejlesztések ösztönzése érdekében.
A projekt keretében 2014-ben szorosan együttműködve a Zala Megyei
Területfejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft-vel, a Balatoni Integrációs
Közhasznú Nonprofit Kft. elkészítette Zala megye gazdasági tudományos
innovációs döntéstámogató hálózat létrehozására irányuló koncepcióját, valamint
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a térségre vonatkozó TDM tanulmányt. Együttműködve a horvát partnerekkel, az
Ügynökség hozzájárult egy közös tervezési dokumentum összeállításához, mely 3
nyelven (magyar, horvát, angol) került nyomtatásra. Kapcsolódva a kidolgozandó
tanulmányok témájához, a Kft. 2014. november 25-26-án egy két napos
workshopot szervezett a projekt partnerei, illetve a térségi érdekeltek részvételével.
A projekt megvalósítása alatt kiemelt szerepet játszott a nyilvánosság folyamatos
tájékoztatása. Ennek érdekében a Kft. szoros kapcsolatot tartott fenn a térségi
sajtóval és médiával, és több cikket jelentett meg a projekt előrehaladásáról,
eredményeiről.
A projekt 2015. január 31-én zárult.


CO-HU
ATDS:
Amusement
Tourism
Development
Strategy*
/("Élményturizmus Fejlesztése a Határmenti Térségben/")
A projekt átfogó célja a határmenti térség turizmusának fejlesztése, kiemelt
figyelmemmel az élményt-nyújtó, tematikus turisztikai szolgáltatások
ösztönzésére. A projekt keretében részletes tanulmány készül a tematikus
élményparkok létrehozására és fejlesztésére vonatkozóan.
Az ATDS projekt hiánypótló tanulmányok kidolgozásával az élményturizmus
fejlesztésére koncentrál a régióban. A projektben egy élményturisztikai park
(amusement park) fejlesztésére irányuló megvalósíthatósági tanulmány került
kidolgozásra 2014. október 30-ig, valamint a horvát főpartner vezetésével és
együttműködésével egy közös élményturizmus fejlesztési stratégia is kidolgozásra
kerül. A projekt megvalósítása alatt kiemelt szerepet játszik a nyilvánosság
folyamatos tájékoztatása. Ennek érdekében a Kft. szoros kapcsolatot tart fenn a
térségi sajtóval, médiával és 5 db rádiós interjút, összesen 10 db nyomtatott cikket/
sajtóközleményt, valamint 7 db on-line felületen való megjelentetést
tervez/tervezett a projekt előrehaladásáról, eredményeiről. Mindezek mellett
2014. februárjában egy nyitókonferencia és sajtótájékoztató is megszervezésre
került a projekt keretében. A projekt végén, 2015. februárjában pedig az
eredményeket bemutató kiadvány kerül kinyomtatásra.

2.7. BFT célfeladatok megvalósítása
1. Mozdulj Balaton programsorozat lebonyolítása;
A Mozdulj, Balaton! 2014. évi programsorozatában 33 településről 36 strand vett részt
(Balatonfüred, Balatonszárszó, Balatonszemes 2-2 stranddal szerepelt).
A programhoz az EMMI 3 millió Ft, a Balaton Fejlesztési Tanács 5+2 millió Ft, míg az
önkormányzatok 2,8 millió Ft (strandonként 80 ezer Ft) összeggel járultak hozzá.
Az egyes szervezetek által nyújtott összesen 12.8 millió forrásból 16 strand számára
szereztünk be sporteszközöket, folytatva az elhasználódott vízi eszközök fejlesztését (7
strandra vízi, 9 strandra szárazföldi eszközök). Három strandra olyan egyéni mozgást,
sportolást, erősítést elősegítő eszközt vásároltunk, ami jól kiegészíti a már meglévő,
csapatsportokat szolgáló pályarendszereket. Ezen felül lecseréltük az elavult molinókat
és röplabdahálókat, biztosítottuk a programsorozat működtetését, továbbá érmeket,
szórólapokat, megállító táblákat, sportszercsomagokat adtunk minden strandra.
Működtettük a rendezvénysorozat honlapját, a helyi és regionális média segítségével
folyamatosan fenntartottuk az eseményekkel kapcsolatos érdeklődést.
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Augusztus 23.-án Vonyarcvashegyen megszerveztük a záró sporttalálkozót, ahol a 27
település 27 strandjáról érkezett sportolók strandröplabdában, strandfociban,
streetballban csapatversenyeken, kapura rúgásban, kosárra dobásban pedig egyéni
versenyeken versenyeztek. A 2014. évi összesített győztes újra Ábrahámhegy csapata
lett, második helyezést ért el a tavalyi győztes Siófok csapata, míg harmadikként először
dobogóra kerülve a Balatonederics csapata végzett.
Összességében megállapítható, hogy a változékony időjárás ellenére is sikeresen
lezajlott a 2014. évi „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős rendezvénysorozat. A BFT
eszközvásárlása jelentősen javította az eszközpark minőségét. Több, mint 24 ezer
strandra látogató számára biztosítottunk szervezett sportolási feltételeket, és a pályáink,
eszközeink a hét minden napján térítésmentesen állnak a strandokra látogató és sportolni
szándékozók rendelkezésére. Sok a visszatérő vendég, igénylik, és várják a
rendezvénysorozat folytatását.

2. Balatoni Regionális Monitoring Rendszer működtetése;
2003-2006 között egy regionális online integrált monitoring rendszer került kiépítésre,
melynek elemei elsősorban környezeti monitoring tevékenységét segítik. A rendszer
működtetésére 2011. év végéig volt jogszabályi kötelezettsége a munkaszervezetnek,
azonban a későbbi tervezési munka megalapozásaként szükségesnek tartjuk az adatok
további gyűjtését, archiválását és rendszerezését.
A Monitoring rendszer működtetését és fejlesztését 2014-ben a munkaszervezet a BFT
fejlesztési forrása keretében biztosította. A fejlesztés keretében megvalósult
tevékenységek:
1) Mérőállomások fejlesztése
• 3 db tóközepi hidrometeorológiai állomás mérőképességének fejlesztése
egységes kivitelű hőmérséklet és páratartalom mérő eszközökkel
2) Mérőállomások karbantartása, adatátviteli eszközök ellenőrzése, szükség szerint
szezon végi leszerelés, tárolás az alábbiak szerint:
• 10 db BVR és 1 db DAVIS meteorológiai állomás;
• 3 db tóközepi hidrometeorológiai állomás;
• 7 db radaros forgalom ellenőrző állomás;
• 3 db vízállás mérő állomás;
• 2 db tóközepi pyrannométer állomás;
• 3 db tóközepi algamérő állomás szondái (5db);
• 1 db tóközepi komplex vízminőség mérő állomás.
3) Adatgyűjtő és feldolgozó egység karbantartása:
• adatbázisok és felhasználók adatainak ellenőrzése, frissítése, validálása.

3. Balatoni Közösségi Közlekedés fejlesztési projekt lebonyolítása.
A projekt 2013. január 1 és 2015. június 30 között kerül megvalósításra a MÁV Zrt,
Siófok Város Önkormányzata, Balatonmáriafürdő Község Önkormányzata, a BAHART
és a Balatoni Integrációs Kft konzorciumi együttműködésében.
Főbb elmei:
• MÁV Zrt három vasútállomásának (Balatonszentgyörgy, Balatonmáriafürdő,
Fonyód) MÁV épületeinek, és utasforgalmi tereinek felújítása;
akadálymentesítése, B+R parkolók kiépítése térfigyelő kamerával,
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Balatonszentgyörgy állomáson buszmegálló kialakítása. – 2014-ben elkészültek
a tervek és folyamatban van a kivitelezők kiválasztása.
• Siófokon autóbusz megállók, fordulók fejlesztésének megvalósítása (buszöblök
felújítása, várók, buszforduló kialakítása, felújítása). – a projektelem 2013-ban
megvalósításra került.
• Balatonmáriafürdő vasútállomás környezetének felújítása (buszöböl felújítás,
zöldterület fejlesztés, P+R rendszer kiépítése, stb) – a projektelem 2013-ban
megvalósításra került.
• Utastájékoztató rendszer kiépítése a BKÜ déli partjára vonatkozóan. A
tájékoztatási rendszer részét képezik a vasúti, hajózási és egyéb információk. Az
utastájékoztató táblák kihelyezésre kerülnek
o Balatonszentgyörgy, Balatonmáriafürdő, Fonyód, Siófok, Balatonlelle,
Balatonföldvár, Balatonboglár vasútállomásokon,
o Siófok, Fonyód, Balatonfüred, Tihany, Badacsony hajóállomásokon, és
o Siófok egyes helyi közlekedéshez kapcsolódó buszvárójában.
Az utastájékoztató rendszer kivitelezésére a nyílt közbeszerzési eljárás
folyamatban van. A beérkezett ajánlatok bírálatára várhatóan 2015. február
közepéig kerül sor.

3. A tanács ülésein végzett feladatok
2014. február 28. Siófok
A Tanács az ülésen:
 megválasztotta a BFT elnökét.
 elfogadta
– a BFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását,
– a BFT 2014. évi munkatervét,
– a BFT 2013. évi tevékenységéről szóló pénzügyi és szakmai beszámolót és
2014. évi költségvetését,
– a „Mozdulj, Balaton!” sportprogram-sorozat 2014. évi programját és
költségvetését,
– a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2014. évi pénzügyi tervét,
– a Balaton 2020-ig tartó Hosszú távú Területfejlesztési Koncepciója
megvalósulásáról és aktuális feladatairól szóló előterjesztést,
– a Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2014. évi fejlesztési forrás
felhasználásáról szóló előterjesztést.
 döntött a világörökség várományosi lista (Tihanyi félsziget, Tapolcai-medence
tanúhegyei, Hévízi tó) kiegészítésének támogatásáról (keszthelyi Festetics kastély).
 zárt ülés keretében döntött a „Balatoni Kistelepülések Szennyvízkezelési Programja
keretében az új építéshez kapcsolódó egyedi szennyvízkezelő berendezések létesítése
tervezésének és kivitelezésének támogatása” című pályázati felhívásra beérkezett
pályázatok bírálatáról.
2014. április 18. Siófok
A Tanács az ülésen:
 döntött Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2014. évi fejlesztési forrás
felhasználásáról.
 tájékoztatót hallgatott meg
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–





a Nemzetgazdasági Minisztérium turisztikáért felelős helyettes államtitkársága,
a MT Zrt. Balatoni Regionális Marketing Igazgatóságtósága, a Balatoni
Regionális TDM Szövetség valamint Veszprém, Somogy és Zala Megyei
Kereskedelmi és Iparkamara részéről a turisztikai szezont érintő feladatokról,
– a BFT 2013. évi közbiztonsági tevékenységéről és a 2014. évi szezon
előkészítési feladatairól,
– az OMSZ Siófoki obszervatórium részéről a „Változó időjárási feltételek és
közvetlen hatások a Balatonnál” címmel,
– „BME Építészmérnöki Kara által meghirdetett „Regionális tervezés” címmel.
megtárgyalta a 2014-20 fejlesztési időszak aktuális tervezési feladatairól szóló
előterjesztést
– elfogadta a Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Koncepciójának
egyeztetési változatát,
– megbízta munkaszervezetét, hogy a koncepció társadalmi egyeztetését majd a
beérkezett vélemények elemzését végezze el,
– felterjesztést nyújtott be a kormány felé, hogy a GINOP-ban a Partnerségi
Szerződésben a Balaton régióra szánt fejlesztési forrás nevesítetten is jelenjen
meg.
elfogadta a Balatoni Integrációs Kft. 2013. évi tevékenységéről szóló tájékoztatót,
pénzügyi beszámolóját és közhasznúsági jelentését és megválasztotta a Kft. felügyelő
bizottságának tagjait.

2014. május 30. Siófok
A Tanács az ülésen:
 zárt ülés keretében megtárgyalta a Balatoni Integrációs Kft. pénzügyi finanszírozásával
kapcsolatos előterjesztést:
– engedélyezte a Balatoni Integrációs Kft. folyószámlahitelének megújítását 1
éves időtartamra 30 millió Ft összegben és hozzájárult a Kft. által fedezetül
felajánlott vagyon terheléséhez,
– a Ptk (2013. évi V. Tv.) hatálybalépésével összefüggésben döntött, hogy a
Balatoni Integrációs Kft. 2016. március 15-től a Ptk rendelkezéseivel
összhangban folytatja tevékenységét, valamint módosította a Kft. alapító
okiratát.

2014. július 4. Balatonfüred
A Tanács az ülésen:
 elfogadta
– a, Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Alapító Okiratának
módosítását,
– a BFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását (a Tanács létszáma
12 fő).
 megtárgyalta a 2014-20 fejlesztési időszak aktuális tervezési feladatairól szóló
előterjesztést
– elfogadta a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Fejlesztési Koncepcióját 2014-2020,
valamint a Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Programját (Stratégia,
Operatív Program) egyeztetési változatát,
– megbízta munkaszervezetét, hogy a Stratégiai és az Operatív Program
társadalmi egyeztetését és a beérkezett vélemények elemzését végezze el,
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– jóváhagyta a BFT projektfejlesztésre javasolt tématerületeket és a
projektfejlesztés módszertanát és megbízta a munkaszervezetet a külső szakértő
kiválasztására vonatkozó eljárás lefolytatásával és a munkaszervezet
hatáskörébe utalt projektkidolgozások elvégzésével.
elfogadta
– a Balaton környéki közlekedésfejlesztési projektek aktuális helyzetéről szóló
tájékoztatót.
– az MTA Balatoni Limnológiai Intézete által benyújtott 2014. évi balatoni
kutatási tervet.
zárt ülés keretében megtárgyalta a Balaton Fejlesztési Tanács által kiírt pályázatok
bírálatáról szól előterjesztést, elfogadta a Szakértői Bizottság által előkészített
támogatási javaslatot, és felhatalmazta a Tanács Elnökét a támogatási szerződések
aláírására.

2014. október 10. Balatonfüred
A Tanács az ülésen:
 jóváhagyta a BFT Elnöke által 2014.01.01. és 2014.10.07. között meghozott
határozatokat.
 támogatta a „Fekete István Mintaprogram – külső-somogyi fenntartható természeti
erőforrás gazdálkodási és biomassza energetikai hasznosítási mintaprogram” (KEOP7.9.0/12-2014-0006) törekvéseit és megvalósítását, különös tekintettel a Balatoni berek
rehabilitációs projektelemek tekintetében.
 elfogadta a 2014. évi „Mozdulj, Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozatról
szóló tájékoztatót.
 megtárgyalta a 2014-20 fejlesztési időszak aktuális tervezési feladatairól szóló
előterjesztést,
– elfogadta a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Fejlesztési Koncepcióját (2014-2020)
valamint a Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Programját (Stratégia,
Operatív Program),
– megbízta munkaszervezetét, hogy az elfogadott tartalmi elemekkel dolgozza ki
a Balaton Integrált Területi Programját, melynek jóváhagyására felhatalmazta a
BFT elnökét,
– elfogadta az ÁROP projekt keretében elkészített Intézményfejlesztési Program
teljesítését, és megbízta munkaszervezetét, hogy az ágazati operatív programok
véglegesítésével párhuzamosan végezze el a dokumentum aktualizálását,
– felhatalmazta a BFT elnökét projektfejlesztési feladatrész keretében
elkészítendő projektek elfogadására, valamint az egyes tervezési dokumentumok
Kormány elé terjesztéséhez szükséges módosítási igények jóváhagyására.

2014. december 19. Balatonfüred
A Tanács az ülésen:
 tárgyalta a 2014-20 fejlesztési időszak aktuális tervezési feladatairól szóló
előterjesztést, és elfogadta
– a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Fejlesztési Koncepcióját (2014-2020),
– a Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Programját (Stratégia, Operatív
Program),
– valamint a Balaton Integrált Területi Programját.
 elfogadta
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– a Balaton térség környezet- és természetvédelmét, valamint vízgazdálkodását
érintő kérdésekről szóló tájékoztatókat (Földművelésügyi Minisztérium,
Belügyminisztérium képviseletében, az Országos Vízügyi Főigazgatóság),
– a Balatoni Szövetség és Balatoni Civil Szervezetek Szövetségének
tevékenységéről szóló tájékoztatókat.
döntött a BFT 2014. évi költségvetésének módosításáról.
jóváhagyta a fejlesztési forrás felhasználással (támogatott pályázatok módosítási
igényei) kapcsolatban meghozott elnöki határozatokat, és átcsoportosítási kérelmeket.
döntött a 2014. évi fejlesztési forrás menedzselési feladatainak módosításáról.
tájékoztatót hallgatott meg a Balaton körül biciklizők túraszervezési szokásait vizsgáló
felmérésről.

Siófok, 2015. február 2.
Balaton Fejlesztési Tanács
munkaszervezete
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