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TÁJÉKOZTATÓ 
a Balaton Fejlesztési Tanács munkájáról és a megyei képviseletről 

 

A Balaton Fejlesztési Tanács (a továbbiakban: BFT) szavazati joggal rendelkező tagjai - a 

területfejlesztésről és a területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény (továbbiakban: Tftv.) 

2012-ben hatályba lépő módosítása alapján - 2013. évben:  

- a kormány képviselője,  

- a megyei közgyűlések elnökei 3 fő,  

- a megyei közgyűlések képviselői 3 fő. 

A Tftv. alapján a térségi fejlesztési tanács ülésein állandó meghívottként vehet részt mindazon 

gazdasági, társadalmi és egyéb szervezetek képviselője, akiket az ülésen való részvételre 

felkérnek.  

A BFT  2013. évi tevékenysége során az alábbi főbb feladatokat végezte el: 

1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó tervezési eljárásban a Balaton régió 

érdekének képviselete, részvétel a tervezési folyamatban; 

2. a 2020-ig szóló Balaton Hosszútávú Területfejlesztési Koncepciójának (BHTK), a 

BFT 2007-13 időszakra szóló Fejlesztési Programjának megvalósítása a rendelkezésre 

álló erőforrások függvényében; 

3. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, 

monitoringja; 

4. balatoni közösségi közlekedés fejlesztésére irányuló program megvalósításában való 

részvétel; 

5. a Balaton vízminőség- és vízszintszabályozást javító intézkedések kidolgozásának és 

megvalósításának elősegítése; 

6. a „Balaton törvény”, valamint más, a Balaton régióval kapcsolatos jogszabályok 

felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés; 

7. fejlesztések megvalósulását akadályozó jogszabályok feltérképezése, felülvizsgálatuk 

kezdeményezése; 

8. folyamatos információ biztosítás a BFT és a régió fejlesztésével kapcsolatban a 

Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére; 

9. közreműködés a Balaton régióban a 2013-ban elérhető hazai és EU-s források minél 

hatékonyabb felhasználásában; 

10. nemzetközi és a határ menti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása. 

 

A BFT 2014. évi tevékenységének főbb feladatai: 

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, 
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 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 határ menti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása. 

7. BFT célfeladatok megvalósítása. 

 

A fent jelzett feladatokat a BFT és munkaszervezete: a Balatoni Integrációs Kft. 

folyamatosan végezte, illetve végzi. 

 

A BFT hatáskörébe tartozó fejlesztési forrás felhasználása 

 

2013. év 

A BFT 2013. évben 220 millió Ft fejlesztési forrással rendelkezett a BKÜ területén 

megvalósuló fejlesztések, szezonhoz kapcsolódó többletfeladatok támogatására. A forrás 

felosztásáról a Tanács döntött. A forrás felhasználásának főbb területei: 

 

I. Vízparti és egyéb közösségi területek komplex fejlesztése 

„A” Parti sétányok, települési zöldterületek kialakításának, fejlesztésének támogatása 

„B” Partvédőművek fejlesztésének támogatása 

„C” Mederkotrás és homokozás támogatása Badacsonytördemic strandjának 

kialakításához 

„D” Mozdulj Balaton projekt strandi vízi sporteszközök beszerzése  

II. Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése 

1. Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak 

támogatása 

2. Mederfelmérés, veszélyes tárgyak felkutatása, rögzítése, kiemelés támogatása 

3. Balatoni Monitoring Rendszer fejlesztése 

 

III. Kiemelt rendezvények támogatása 

 

A BFT 2013. augusztus 28-i ülésén fogadta el a Miniszterelnökség és a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium (NFM) által a 2013. évre biztosított 220 millió Ft fejlesztési forrás (támogatási 

szerződés száma: FIF/243/2013-NFM_SZERZ) felhasználásának feltételrendszerét, az alábbi 

célok és indikatív keretek meghatározásával: 

 

Cél Indikatív keret Felhasználás 

I. Vízparti és egyéb közösségi területek komplex fejlesztése 

„A” Parti sétányok, települési 

zöldterületek kialakításának, 

fejlesztésének támogatása 

67 millió Ft 

Egy pályázati 

felhívás keretében 

„B” Partvédőművek fejlesztésének 

támogatása 
20 millió Ft 

„C” Mederkotrás és homokozás 

támogatása Badacsonytördemic 
30 millió Ft 

Egyedi döntés 
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strandjának kialakításához 

„D” Mozdulj Balaton projekt strandi 

vízi sporteszközök beszerzése  
5 millió Ft 

Egyedi döntés 

II. Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése 

1. Vízbiztonságért, közbiztonságért 

felelős szervezetek turisztikai 

többletfeladatainak támogatása 

40 millió Ft 

Egyedi döntés 

2. Mederfelmérés, veszélyes tárgyak 

felkutatása, rögzítése, kiemelés 

támogatása 

5 millió Ft 

Egyedi döntés 

3. Balatoni Monitoring Rendszer 

fejlesztése 
5 millió Ft 

Egyedi döntés 

III. Kiemelt rendezvények 

támogatása 
40 millió Ft 

Pályázati felhívás 

keretében 

Célok összesen 212 millió Ft  

Lebonyolítási díj  8 millió Ft  

Forrásfelhasználás összesen 220 millió Ft  

 

A források felhasználásnak (kifizetésének) határideje 2013. december 5. volt. 

A BFT a források felhasználásával kapcsolatos menedzselési és pályázatkezelési feladatok 

ellátásával munkaszervezetét, a Balatoni Integrációs Kft-t bízta meg.  

A pályázati úton támogatott projektek mind megvalósultak, elszámolásuk határidőben 

megtörtént, az elszámolás során keletkezett maradványösszegek a 25/2013. (10.11.) számú 

BFT-határozat alapján a II.3. Balatoni Monitoring Rendszer fejlesztésére kerültek 

átcsoportosításra. 

 

2014. év 

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: 

Téma 

Forrásfelhasználás 

BFT döntése 

alapján 

Megjegyzés 

Vízparti területek fejlesztése      

településfejlesztési pályázat 118 632 164 

Pályázat útján 12 projekt került támogatásra. 

A szerződések megkötésre kerültek, a 

projektek megvalósítási folyamatban. 

Badacsonytördemic 15 000 000 

Strand mederkotrás támogatása. Szerződés 

megkötésre került, I. részelszámolás 

kifizetésre került. 

Mozdulj Balaton 2 000 000 
A tervezett sporteszközök beszerzése 

megvalósult, a rendezvény sikeresen lezárult. 

Közbiztonság-vízbiztonság 
  

Közbiztonsági szervezetek 40 000 000 

Közbiztonsági Tanácsadó Testület javaslata 

alapján 13 szervezet került támogatásra. 

Szerződések megkötésre kerültet, 

megvalósítás folyamatban. 

monitoring 5 000 000 Balatoni Regionális Monitoring Rendszer 
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Téma 

Forrásfelhasználás 

BFT döntése 

alapján 

Megjegyzés 

működésének, fejlesztésének támogatása. 

Projekt folyamatban. 

Rendezvények 
  

kiemelt rendezvények 14 000 000 

4 kiemelt rendezvény támogatása. 

Szerződések megkötésre kerültek, 

megvalósítás folyamatban. 

rendezvény pályázat 11 367 836 

Pályázat útján 14 rendezvény került 

támogatásra. A szerződések megkötésre 

kerültek, a projektek megvalósítási 

folyamatban 

TDM 3 000 000 

3 szervezet (1 regionális, 2 térségi) 

támogatása. Szerződések megkötésre 

kerültek, megvalósítás folyamatban. 

Természettud. kutatások 
  

MTA Limnológiai Intézet 5 000 000 
Szerződés megkötésre került, megvalósítás 

folyamatban. 

Lebonyolítás 6 000 000 Kft. menedzselési díj. 

Összesen: 220 000 000 

  

b) 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 végrehajtása kezdődött meg. A pályázati 

felhívás keretében 3 pályázat Szentjakabfa, Tagyon és Salföld került támogatásra 

összesen 78 db tisztítóra.  

 

BFT célfeladatok megvalósítása 

 

1. Mozdulj Balaton programsorozat lebonyolítása; 

A Sport Államtitkárság támogatásával 2014. II. félévben sikerült megrendezni a 

Mozdulj Balaton programsorozatot. A program az előző évek gyakorlata alapján a 

települési strandok részvételével zajlott. A Mozdulj Balaton 2014.07.05. és 08.23. 

között zajlott, 33 település 36 strandján.  

2. Balatoni Regionális Monitoring Rendszer működtetése; 

A Balatoni Monitoring Rendszer 2003-2006 között került kialakításra. A rendszer 

jelentős szerepet játszik a tó vízvédelmi, vízminőségi, vízennyiségi, időjárási, stb. 

adatainak gyűjtésében, rögzítésében, lehetőséget adva a tó folyamatainak elemzésére, 

az időjárási és egyéb változások esetén bekövetkező szcenáriók felállítására.   

A Monitoring rendszer működésére, fejlesztésére 2014. évben a BFT 5 millió Ft-ot 

biztosított. Ennek keretében a működési kiadások biztosítása mellett az elmúlt 

években elhasználódott eszközök karbantartását, fejlesztését is meg tudja valósítani a 

rendszert üzemeltető munkaszervezet. 

3. Balatoni Közösségi Közlekedés fejlesztési projekt lebonyolítása. 

2013. január 1. és 2015. június 30. között kerül megvalósításra a Balatoni Integrációs 

Kft. vezetésével beadott Balaton Régiós közlekedésfejlesztési projekt a Dél-Dunántúli 

Operatív Program keretében. A projekt elemei:  
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- MÁV épületek felújítása – Siófok, Fonyód, Balatonmáriafürdő, 

Balatonszentgyörgy,  

- Balatonmáriafürdő vasútállomás környéke felújítása, 

- Siófok – buszmegállók fejlesztése, 

- Egységes utas tájékoztató rendszer a nagyobb vasútállomásokon és 

hajóállomásokon. 

2014. I. félévében befejeződött a Balatonmáriai vasúttér felújítása, valamint – 

hosszú egyeztetés után – összeállításra került a projekt keretében beszerzendő utas 

tájékoztató rendszer kialakítására vonatkozó közbeszerzési eljárás dokumentációja.  

 

A BFT munkájában a Somogy Megyei Önkormányzat részéről szavazati joggal Gelencsér 

Attila, a közgyűlés elnöke, és Hidvégi József közgyűlési tag vesz részt. A képviselők 

biztosítják a Balatoni és a megyei tervezés közötti együttműködést, és részt vesznek az 

egyeztetési folyamatban. A partnerséget erősítő megyei területfejlesztési intézményrendszer 

munkájába a BFT munkaszervezetét bevontuk. 

 

Javaslom a Tisztelt Közgyűlésnek a BFT munkájáról és a megyei képviseletről szóló 

tájékoztatás tudomásul vételét. 

 

 

Kaposvár, 2014. szeptember 11. 

 

                                                                                     Gelencsér Attila 

 

 

 

  


