KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

2018. JANUÁR 1 – DECEMBER 31-IG TERJEDŐ IDŐSZAKRÓL

2011. évi CLXXV. törvény alapján a 350/2011. (XII.30) kormányrendelet mellékletében meghatározottak
szerint
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1. A szervezet azonosító adatai
név:

Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft.

székhely:

8600, Siófok, Batthyány u. 1.

bejegyző határozat száma:

14-09-308819

nyilvántartási szám:

14-09-308819

képviselő neve:

Dr. Molnár Gábor Ügyvezető-igazgató
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2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft., az Alapító Okiratában foglaltak szerint alaptevékenységeként a
Tanács tevékenységi köréhez kapcsolódó, szakmai, operatív feladatokat látja el.
I. BFT munkaszervezeti-, és célfeladatok:
1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó térségi fejlesztések megvalósulásához szükséges gazdasági, társadalmi
környezet megteremtése.
2. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való közreműködés.
3. A régió térségmarketing feladatainak ellátása, a térség menedzselése.
4. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja.
5. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása.
6. BFT ülések előkészítése, lebonyolítása
BFT munkaszervezeti célfeladatok
1. A 2018. évi fejlesztési forrás felhasználási területeinek meghatározása, egyeztetése a forrás biztosítóval, a forrás
felhasználás teljeskörű lebonyolítása.
2. A korábbi évek BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez kapcsolódó
feladatok ellátása.
3. Mozdulj Balaton programsorozat 2018. évi előkészítése, lebonyolítása.
4. A Balatoni Regionális Monitoring Rendszer fejlesztése, üzemeltetése.
5. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2018. évi megvalósítása
6. Balaton-felvidéki kultúrtáj világörökségi projektmegvalósítása
7. NFA tulajdonosi joggyakorlása alá tartozó ingatlanok felmérése
8. Elemzés és felmérés készítése a Balaton szabályozási vízszintjének 120 cm-re tervezett emeléséhez kapcsolódó
térségi gazdasági-társadalmi hatásokról
9. Településfejlesztési pályázati aktivitás növelésének lehetőségei a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben témájú
felmérés elkészítése
10. Nagy tavak igazgatási rendszereinek nemzetközi szintű feltérképezése, működési problémák, jógyakorlatok
számbavétele- szakmai konferencia
11. Térségi szintű közbiztonsági feladatok ellátása
12. Térségi szintű közbiztonsági tájékoztatási feladatok ellátása
II. Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évben 7 nemzetközi projektben vett részt.
1. CULTURECOVERY – A kulturális örökség eszmei értékének megőrzése és helyreállítása Közép-Európában
öko-múzeumokon keresztül (Central Europe Program)
2. AgriShort – Rövid ellátási láncok és a versenyképes agrárgazdaság létrejöttének megalapozása térségi és
intézményi együttműködések életre hívásával (Horvátország-Magyarország Együttműködési Program)
3. ATDS II. - Szórakoztató turizmus fejlesztési stratégia II. (Horvátország-Magyarország Együttműködési
Program)
4. SUMCULA - A kulturális táj fenntartható kezelése (ERASMUS Program)
5. DESTI-SMART - Fenntartható, hatékony turizmus megvalósítása - alacsony szén-dioxid kibocsátású
innovatív közlekedési módok figyelembe vételével a fenntartható mobilitás és felelősségteljes utazás
érdekében (Interreg Europe Program)
6. HORECA - A turisztikai szektor képzői (ERASMUS Program)
7. Lakes without limits - Tavak határok, korlátok nélkül
III. Vállalkozási tevékenység
A 2018. évi vállalkozási tevékenység keretében főként önkormányzatok részére végeztünk







projektmenedzsment,
fejlesztési projekt pályázati dokumentáció készítést,
környezetvédelmi programok felülvizsgálatát,
települési klímastratégia készítése,
ingatlan hasznosítási szaktanácsadás.

A fentiek mellett folyamatosan végezzük két nonprofit szervezet könyvelési feladatainak ellátását.
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3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) - kifejtve a csatolt mellékletben.
közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:

tudományos tevékenység, kutatás
együttműködés a középtávú tudomány-, technológia- és innovációpolitikai stratégia kialakításában ( 2004. évi CXXXIV. tv. A
kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5.§.(3)

közhasznú tevékenység megnevezése:

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:

felnőttoktatás (2011. évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről 4.§.(1) a)-u)

közhasznú tevékenység megnevezése:

kulturális örökség megóvása

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:

kulturális örökség védelme ( 2001. évi LXIV. tv. a kulturális örökség védelméről 5.§.
(1)

közhasznú tevékenység megnevezése:

környezetvédelem
helyi környezet- és természetvédelem, vízgazdálkodás, vízkárelhárítás, ivóvízellátás,
szennyvízelvezetés, -kezelés és -ártalmatlanítás (csatornaszolgáltatás),
hulladékgazdálkodás ( 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól 13.§. (1) 11.19. )
közforgalom számára megnyitott út, híd, alagútfejlesztéséhez, fenntartásához és
üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:
közhasznú tevékenység megnevezése:
közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:

településüzemeltetés ( 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól 13.§. (1) 2. )

közhasznú tevékenység megnevezése:

bűnmegelőzés

közhasznú tevékenységhez kapcsolódó
közfeladat, jogszabályhely:

közbiztonság javítására irányuló tevékenységek ( 1994. évi XXXIV. tv. a
rendőrségről 2.§. (2) c. )

a közhasznú tevékenység célcsoportja:

Balaton régió

a közhasznú tevékenységből részesülők
létszáma:

Balaton régió lakossága 250e fő

a közhasznú tevékenység főbb eredményei: kifejtve a csatolt mellékletben

4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása
Felhasznált vagyonelem megnevezése

Vagyonelem értéke*

Felhasználás célja

Előző év*

Tárgyév*

3 843

110

Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

ügyvezető igazgató

8 670

10 052

Összesen:

8 670

10 052

5. Cél szerinti juttatások kimutatása
Cél szerinti juttatás megnevezése
más egyesületeknek adott támogatás
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás
Tisztség
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7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók
Előző év (1)*

Tárgyév (2)*

173 752

208 140

C. a személyi jövedelemadó
meghatározott részének az adózó
rendelkezése szerinti felhasználásáról
szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján
átutalt összeg

0

0

D. közszolgáltatási bevétel

0

0

E. normatív támogatás

0

0

F. az Európai Unió strukturális alapjaiból,
illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás

0

0

G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]

173 752

208 140

H. Összes ráfordítás (kiadás)

173 734

207 904

I. ebből személyi jellegű ráfordítás

112 741

130 358

J. Közhasznú tevékenység ráfordításai

Alapadatok
B. Éves összes bevétel
ebből:

169 097

206 808

K. Adózott eredmény

18

236

L. A szervezet munkájában közreműködő
közérdekű önkéntes tevékenységet végző
személyek száma (főben; a közérdekű
önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvénynek megfelelően)

0

0

Erőforrás-ellátottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (4) a)
[(B1+B2)/2>1.000.000,- Ft]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2≥0]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1A2)/(H1+H2)≥0,25]

Igen

Nem

Társadalmi támogatottság mutatói

Mutató teljesítése

Ectv. 32. § (5) a)
[(C1+C2)/(G1+G2)≥0,02]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)≥0,5]

Igen

Nem

Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2≥10 fő]
350/2011. (XII.30.) Korm. Rend. Melléklet

Igen

Nem
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Statisztikai számjel: 20638119949957214
Az egyéb szervezet megnevezése: Balatoni Integrációs Kft.
Az egyéb szervezet címe: 8600, Siófok, Batthyány u. 1.

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2018. ÉV
Sorszám
a.
1.

Tétel megnevezése

Előző év

b.
A.Összes közhasznú
(1.+2.+3.+4.+5.+.6.)

adatok E Ft-ban
Előző év(ek)
Tárgyév
helyesbítése
d.
e.

c.
tevékenység

bevétele

166 466

203 395

2.

1.Közhasznú működésre kapott támogatás

141 330

142 401

3.

a)alapítótól

141 330

142 401

4.

b)központi költségvetéstől

5.

c)helyi önkormányzattól

6.

d)egyéb, ebből 1%...............
24 536

59 861

600

1 133

7 286

4 745

173 752

208 140

169 097

206 808

41 015

60 143

111 075

129 862

5 287

5 398

11 672

11 377

48

28

7.

2.Pályázati úton elnyert

8.

3.Közhasznú tevékenységből szárm. bev.

9.

4.Tagdíjból származó bevétel

10.

5.Egyéb bevétel

11.

6.Aktivált saját teljesítmények értéke (a.+b.)

12.

a)saját termelésű készl.állományváltoz.

13.

b)saját előállítású eszközök aktívált értéke

14.

B.Vállalkozási tevékenység bevétele

15.

C.Összes bevétel (A.+B.)

16.

D.Közhasznú
tevékenység
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

17.

1.Anyag jellegű ráfordítások

18.

2.Személyi jellegű ráfordítások

19.

3.Értékcsökkenési leírás

20.

4.Egyéb ráfordítások

21.

5.Pénzügyi műveletek ráfordításai

ráfordításai
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Statisztikai számjel: 20638119949957214
Az egyéb szervezet megnevezése: Balatoni Integrációs Kft.
Az egyéb szervezet címe: 8600, Siófok, Batthyány u. 1.

A SZÁMVITELI TÖRVÉNY SZERINTI ÉVES, EGYSZERŰSÍTETT ÉVES
BESZÁMOLÓT KÉSZÍTŐ SZERVEZETEK KÖZHASZNÚ EREDMÉNYKIMUTATÁSA
2018. ÉV
adatok E ft-ban
Sorszám
a.
22.

Tétel megnevezése
b.
E.Vállalkozási
tevékenység
(1.+2.+3.+4.+5.+6.)

Előző év(ek)
helyesbítése
d.

Előző év
c.
ráfordítási

Tárgyév
e.

4 637

1 096

23.

1.Anyag jellegű ráfordítások

2 829

508

24.

2.Személyi jellegű ráfordítások

1 666

495

25.

3.Értékcsökkenési leírás

26.

4.Egyéb ráfordítások

142

93

27.

5.Pénzügyi műveletek ráfordításai
173 734

207 904

18

236

0

0

28.

F.Összes ráfordítás (D.+E.)

29.

G.Adózás előtti eredménye (B.-E) *

30.

H.Adófizetési kötelezettség

31.

I.Tárgyévi vállalkozási eredmény (G.-H.)

2 649

3 649

32.

J.Tárgyévi közhasznú eredmény (A.-D.)

-2 631

-3 413

TÁJÉKOZTATÓ ADATOK
33.
34.
35.
36.

A.Személyi jellegű ráfordítások
1.Bérköltség

93 834

ebből:- megbízási díjak

1 328

- tisztelet díjak

640

37.

2.Személyi jellegű egyéb kifizetések

13 993

38.

3.Bérjárulékok

22 530

39.
40.

B.A szervezet által nyújtott támogatások

110

Ebből :A Korm.rend. 16.§((5) bekezdése szerint kötelezettségként
elszámolt és tovább utalt, illetve átadott támogatás
*Közhasznú kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező közhasznú társ. esetén (C.-F.)
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Közhasznú tevékenység bemutatása
ÖSSZEGZÉS
A Balatoni Integrációs Kft. tevékenysége az alábbi főbb területekre bontható:
I. BFT munkaszervezeti-, és célfeladatok ellátása;
II. Többletforrás bevonása a régió fejlesztése érdekében;
III. Vállalkozási tevékenység végzése.
I. BFT munkaszervezeti-, és célfeladatok:
A munkaszervezeti feladatok a BFT munkatervében kerültek meghatározásra. Ezen tevékenységek 2
csoportba sorolhatóak:
- BFT munkaszervezeti feladatok
- BFT munkaszervezeti célfeladatok
BFT munkaszervezeti feladatok
1.

A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó térségi fejlesztések megvalósulásához szükséges
gazdasági, társadalmi környezet megteremtése.
1.1. A Balatoni fejlesztések megvalósítását biztosító forrás nagyrésze a Balaton fejlesztésére
vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) számú Kormányhatározat keretében került rögzítésre.
A kormányhatározat az alábbi feladatokat nevesítette a BFT számára:
a) Balaton Területfejlesztési Koncepció és a Területfejlesztési Stratégia Program
megvalósulásának nyomonkövetése, erről 3 évente tájékoztassa a Kormányt, és
kezdeményezze felülvizsgálatát ha szükséges.
b) részvétel az operatív programok monitoring bizottságainak munkájában.
1.2. A fenti feladatok mellett a Tanács végzi a kormányhatározatban megfogalmazott fejlesztési
célok, projektek megvalósításának segítését az alábbi területeken:
 a Balaton partrehabiliátációs fejlesztési projekt.
 a Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztésére
vonatkozó pályázati projekt.
 Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt. által jegyzett, a Balaton turisztikai térség pozicionálására
vonatkozó márka fejlesztési pályázati projekt.
pályázat figyelés.

2. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában való
közreműködés.
A munkaszervezet részt vett a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló
törvényjavaslat előkészítésében szakmai fórumok szervezése révén, térségi javaslatok
megfogalmazásával.
Emellett részt vettünk több országos és megyei fejlesztési dokumentum, stratégia véleményezésében.
3. A régió térségmarketing feladatainak ellátása, a térség menedzselése.
A térségmarketing keretében ellátott feladatok:
 Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a Balaton
fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére – a honlap, a hirbalaton.hu térségi hírportál
és egyéb sajtóközlemények, rendezvény meghívások keretében.
 Sajtófigyelés – folyamatosan végezzük a térség számára meghatározó sajtóorgánumok
figyelését.
 Térségi szervezetek közötti szakirányú együttműködések fejlesztése – részletesen kifejtve a
Balatoni Partnerségi Program keretében.
 Balatoni Futár havilapban folytatjuk szemléletformáló magazinunkat.
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4. Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja.
A Balaton Fejlesztési Tanács 2009 óta folyamatosan végzi a térségi folyamatok követését, monitoringját.
Emellett az év folyamán a munkaszervezet elkezdte a Balaton Fejlesztési Stratégia felülvizsgálatához
kapcsolódó tevékenységet, melynek keretében felkértük a térség szakmai szervezeteit, a BFT tagjait,
szakértőket, hogy ismertessék az általunk fontosnak ítélt változásokat, részletesebben elemzendő
témaköröket, javaslatokat.
5. Nemzetközi és a határmenti kapcsolatok fejlesztése, együttműködések támogatása.
A tevékenység a 4. Többletforrás bevonása a régióban fejezetben került kifejtésre.
6. BFT ülések előkészítése, lebonyolítása
BFT munkaszervezeti célfeladatok
A BFT célfeladatok keretében folytattuk a Tanács több évre visszanyúló programjait, projektjeit:
1. A 2018. évi fejlesztési forrás felhasználási területeinek meghatározása, egyeztetése a forrás
biztosítóval, a forrás felhasználás teljeskörű lebonyolítása.
A Balaton Fejlesztési Tanács 2018. évben 219.233 ezer Ft fejlesztési forrással rendelkezett. A forrást az
Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosította támogatási szerződés keretében.
A Tanács 2017. decemberi ülésén elfogadta a forrás felhasználásnak területeit, mely alapján a
munkaszervezet folyamatosan végezte a forrás menedzseléséhez kapcsolódó feladatokat.
2. A korábbi évek BFT fejlesztési forrás felhasználásának ellenőrzéséhez, jelentési kötelezettségekhez
kapcsolódó feladatok ellátása.
A feladta keretében ellátásra került tevékenységek:
 2017. évi fejlesztési forrás menedzselése.
 Korábbi években támogatott projektek ellenőrzési tevékenysége.
3. Mozdulj Balaton programsorozat 2018. évi előkészítése, lebonyolítása.
A Balaton Fejlesztési Tanács 2018-ban már 15. alkalommal szervezte meg a „Mozdulj, Balaton!”
strandi szabadidős sportprogram-sorozatot. A rendezvénysorozat idén 34 település 37 strandján került
megrendezésre a nyári főszezonban, melynek keretében az idegenforgalmi fő szezonban strandonként 9
hétvégén szervezett sportolási lehetőség várta a helyszíneket látogató és sportolni szándékozó több
tízezer magyar, illetve külföldi vendéget.
4. A Balatoni Regionális Monitoring Rendszer fejlesztése, üzemeltetése.
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.
5. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2018. 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 együttműködések, új projektek megvalósításának feltételeit. E fenti események a
forrást biztosító szervezetek és a térségi szervezetek közötti együttgondolkodás megteremtését is célul
tűzték ki.
Valamennyi rendezvényünkről készül egy rövid riportfilm, amely a BFT honlapján megtekinthető.
2018. évben az alábbi rendezvények valósultak meg:
 Víz Világnapi Konferencia a Balaton Régióban (Siófok Város Polgármesteri Hivatal, Balaton Terem,
2018. március 20.)
 Föld Napi Konferencia a Balaton Régióban (Csopak, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság,
Park Villa , 2018. április 28.)
 Párbeszéd és lehetőségek a balatoni szabadtéri rendezvények zajhatásának mérséklésére (Siófok
Város Polgármesteri Hivatal, Balaton Terem, 2018. május 17.)
 Természetvédelmi rendezvény a Balaton Régióban (Csopak, Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság, Park Villa , 2018. június 5.)
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6. Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökségi projekt megvalósítása
A projekt keretében 2018 és 2020 között 8 helyszín fejlesztése valósul meg:
Szigligeti vár, Eszterházy Kastély - Balatonfüred, Festetics sétány – Hévíz, Helikon Kastélymúzeum,
Kisfaludi sétány – Badacsonytomaj, Folly Arborétum, Uradalmi Magtár, Echo domb- Tihany, Tihanyi
Apátság.
A Kft. folyamatosan végzi a projektmenedzseri, konzorciumvezetői feladatok ellátását.
7. Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó ingatlanok felmérése
A Kft. 2018. évben befejezte a BKÜ területén fekvő és az NFA tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó és
önkormányzati fejlesztésre szánt termőföld besorolású ingatlanokkal kapcsolatos felmérést, melyet
átadott az Agrárminisztérium Földügyekért Felelős Államtitkárságának a tulajdonosi döntések
előkészítése érdekében.
8. Elemzés és felmérés készítése a Balaton szabályozási vízszintjének 120 cm-re tervezett emeléséhez
kapcsolódó térségi gazdasági-társadalmi hatásokról
Az elemzés célja volt a vízszintemelésre közvetve vagy közvetlenül visszavezethető, számszerűsíthető,
vagyis költség-haszon becsléssel meghatározható társadalmi és gazdasági hasznok és előnyök, valamint
költségek és hátrányok feltárása, bemutatása, a releváns vagyontárgyak üzemeltetői, tulajdonosai
megkérdezése által.
A fentiek figyelembevételével a zárótanulmány a vízszintszabályozás kapcsán figyelembe veendő
szempontok tekintetében javaslatokat, ajánlásokat is megfogalmaz. A tanulmánya BFT 2019. májusi
ülésén kerül tárgyalásra.
9. Településfejlesztési pályázati aktivitás növelésének lehetőségei a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben
témájú felmérés elkészítése
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet községeiben tapasztalható pályázati aktivitás és forrásabszorpció
specifikus jelenségeinek vizsgálata tanulmány 2018. I negyedévében készült el.
Az elkészült tanulmány a BFT tagok részére megküldésre került, eredményei felhasználásra kerültek a
fejlesztési forrás támogatási feltételrendszerének kialakításánál.
10. Nagy tavak igazgatási rendszereinek nemzetközi szintű feltérképezése, működési problémák,
jógyakorlatok számbavétele- szakmai konferencia
A Régiók Bizottságának Környezetvédelem, Éghajlatváltozás és Energiaügy Szakbizottsága (ENVE) a
Balaton Fejlesztési Tanáccsal és Balatonfüred Város Önkormányzatával közösen, valamint a Magyar
Miniszterelnökség támogatásával, 2018. június 28-án Balatonfüreden tartotta kihelyezett konferenciáját a
fenntartható fejlődési célok megvalósulásáról az európai tavak térségében címmel.
A konferencia mellett elkészítésre került egy tanulmány, mely az európai tavak közös problémáit mutatja
be és megoldási lehetőségeket vázol fel.
11. Térségi szintű közbiztonsági feladatok ellátása
A Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonságadó Testületének javaslata alapján a Balatoni Integrációs
Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában került kiépítésre a TAVIKÉP vízfelület figyelő kamerarendszer.
A rendszer üzemeltetését a BFT által biztosított támogatás terhére a Kft. folyamatosan végzi. A
kamerákat a jogszabályban meghatározott közbiztonsági szervezetek használják tevékenységük
segítésére.
12. Térségi szintű közbiztonsági tájékoztatási feladatok ellátása
A feladat keretében a Balatoni Futár térségi havilapban egy közbiztonsági melléklet kerül
megjelentetésre.

II. Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére
A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évben az alábbi 7 nemzetközi projektben vett részt.
1. CULTURECOVERY – A kulturális örökség eszmei értékének megőrzése és helyreállítása KözépEurópában öko-múzeumokon keresztül (Central Europe Program)
2. AgriShort – Rövid ellátási láncok és a versenyképes agrárgazdaság létrejöttének megalapozása
térségi és intézményi együttműködések életre hívásával (Horvátország-Magyarország
Együttműködési Program)
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3. ATDS II. - Szórakoztató turizmus fejlesztési stratégia II. (Horvátország-Magyarország
Együttműködési Program)
4. SUMCULA - A kulturális táj fenntartható kezelése (ERASMUS Program)
5. DESTI-SMART - Fenntartható, hatékony turizmus megvalósítása - alacsony szén-dioxid kibocsátású
innovatív közlekedési módok figyelembe vételével a fenntartható mobilitás és felelősségteljes utazás
érdekében (Interreg Europe Program)
6. HORECA - A turisztikai szektor képzői (ERASMUS Program)
7. Lakes without limits - Tavak határok, korlátok nélkül
III. Vállalkozási tevékenység
A Kft. vállalkozási tevékenysége – a meglévő humánerőforrás kapacitás alapján - az előző évhez hasonló
témaköröket tartalmaz:
 környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási programok és tervek készítése,
 Pályázatfigyelés, Pályázatírás,
 Projektmenedzselés,
 Felmérések, elemzések készítése,
 Részvétel szakmai projektek kidolgozásában,
 Külső szervezetek számára pénzügyi, számviteli feladatok ellátása.

AZ ELVÉGZETT FELADATOK RÉSZLETES BEMUTATÁSA:
1. A BFT munkaszervezeti feladatok ellátása
A BFT 2018. február 16-án fogadta el 2018. évi munkatervét és költségvetését, melyben a Tanács
meghatározta 2018. évi főbb feladatait. A feladatokat a Tanács és munkaszervezete, a Balatoni Integrációs
Kft. folyamatosan végezte.
A 2018. évben elvégzett főbb tevékenységek részletes bemutatása:
1.1. A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó tervezési eljárásban a Balaton régió érdekének
képviselete, részvétel a tervezési folyamatban
A) A 2014-20 fejlesztési időszakra vonatkozó térségi fejlesztések megvalósulásához szükséges
gazdasági, társadalmi környezet megteremtése;
A Balatoni fejlesztések megvalósítását biztosító forrás nagyrésze a Balaton fejlesztésére vonatkozó
1861/2016 (XII.27.) számú Kormányhatározat keretében került rögzítésre.
A kormányhatározat az alábbi feladatokat nevesítette a BFT számára:
a) Balaton Területfejlesztési Koncepció és a Területfejlesztési Stratégia Program
megvalósulásának nyomonkövetése, erről 3 évente tájékoztassa a Kormányt, és
kezdeményezze felülvizsgálatát ha szükséges.
b) részvétel az operatív programok monitoring bizottságainak munkájában.
a) A Koncepció és a Stratégia megvalósulásának nyomon követése céljából a munkaszervezet
folyamatosan végzi a támogatásból megvalósult fejlesztések elemzését, nyomon követését a
kormányzati szervek által biztosított adatok alapján. Az elkészült jelentéseket 2018. februári,
májusi és októberi ülésein tárgyalta a Tanács.
b) Monitoring Bizottsági részvétel
A BFT – munkaszervezete által - 7 monitoring bizottság munkájában vesz részt (GINOP, IKOP,
KEHOP, TOP, EFOP, VPOP, MAHOP)
A Monitoring Bizottságok tagjai részére képzés került megvalósításra 2018. március 26-án
Budapesten az értékelési munka témakörében az előadásokat az Equinox Consulting Kft. és a
Miniszterelnökség munkatársai tartották.
IKOP Monitoring Bizottság
Monitoring Bizottsági ülésre 2018. április 26-án és november 21-én került sor.
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Főbb témakörök:
 2017. évről szóló Éves Végrehajtási Jelentés megtárgyalása és elfogadása;
 az Éves Fejlesztési Keret módosításainak megtárgyalása;
 beszámolók a program szakmai és pénzügyi előrehaladásáról;
 tájékoztatás a 2021-2027 közötti programozási időszak terveiről, a Kohéziós Politika
jövőjéről, valamint
 tájékoztatás a programmal kapcsolatos ellenőrzésekről és szabálytalanságokról 2018ban.
A májusi ülés ÉFK módosítás tervezete tartalmazta a Szabadbattyán – Tapolca – Keszthely
villamos üzem kiépítése a Balaton körül I. ütem (Szabadbattyán – Balatonfüred) és a II. ütem
előkészítése c. projekt megvalósításához kapcsolódó módosítási javaslatot, mivel a tervezésre és
kivitelezésre együttesen irányuló feltételes közbeszerzési eljárásra beérkezett ajánlatok ugyan
nem haladták meg az ÉFK projektre allokált keret összegét, de az IKOP 3.2 prioritáson nem állt
rendelkezésre szabad keret, így a megvalósításhoz szükséges forrás biztosítását az MB
túlvállalással javasolta.
IKOP MB írásos eljárás két alkalommal 2018. február és márciusában volt, mely az operatív
program hatályos nagyprojekt listájának aktualizálását tartalmazta.
A Balaton térségét érintően a változtatás a Szántód-Kőröshegy - Balatonszentgyörgy
rekonstrukció nagyprojekt esetében a projekt ütemezését érintette, a projekt tervezett befejezése
2019. II. negyedévére módosult.
KEHOP Monitoring Bizottság
Monitoring ülés: 2018. április 25-én és november 22-én volt.
Az ülésekhez kapcsolódóan az alábbi szakmai anyagok véleményezését láttuk el:
 A 272/2014. (XI. 5) Korm. rendelet 42. § (4) bekezdése és 44. § (1) bekezdése alapján a
KEHOP 2018. I. negyedéves Éves Fejlesztési Keret módosításának tervezete
o A tervezet az alábbi Balaton vonatkozású pontokat tartalmazza:
A KEHOP- 4.1.0 felhívás keretében egy új kiemelt projekt került nevesítésre
(„Veszélyeztetett madárfajok és denevérfajok megőrzése aktív természetvédelmi
beavatkozásokkal a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság működési
területén II.” 0,06 Mrd Ft összeggel).
o A KEHOP-3.2.1. felhívás keretében nevesített „Komplex hulladékgazdálkodási
rendszer fejlesztése az észak-balatoni közszolgáltatási területen, különös
tekintettel az elkülönített hulladékgyűjtési, szállítási és előkezelő rendszerre”
megnevezésű projekt indikatív támogatási összege 2,60 Mrd Ft-ról 2,78 Mrd Ftra (indikatív önereje pedig 0,29 Mrd Ft-ról 0,32 Mrd Ft-ra) emelkedett.
 KEHOP Éves Végrehajtási Jelentés tervezete.
 KEHOP 2018. III. negyedéves Éves Fejlesztési Keret módosításának tervezete.
 az Operatív Program második módosításának anyagai.
 2019. évi Kommunikációs Terv vázlata.
EFOP Monitoring Bizottság (MB)
Monitoring ülés 2018.05.17.-én, 2018.06.26-án és 2018.08.21-én volt.
Főbb témakörök:
 OP végrehajtás előrehaladásának indikátorok teljesülésének tárgyalása,
 OP módosítás,
 éves jelentés tárgyalása, elfogadása
 Éves Fejlesztési Keretterv módosítása.
A tárgyalt témaköröknek balatoni vonatkozása nem volt.
GINOP MB
2018. augusztusában írásbeli szavazás keretében került sor az OP indikátor módosítás
elfogadására.
2018.05.23-i ülés főbb témakörök: OP 2017. évi végrehajtási jelentés elfogadása, előrehaladás
(OP megvalósítás, eredményességi kritériumok) tárgyalása, OP módosítás, Ex-ante feltétele
teljesülésének bemutatása, OP megvalósításhoz kapcsolódó ellenőrzések bemutatása.
2018.10.24-i ülés főbb témakörök: OP módosítás folyamatai, eredményei; kitűzött célok
elérésének értékelése; GINOP előrehaladás; Értékelések előrehaladás, eredményei; területi
elemzés a források hasznosulásáról.
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TOP MB
2018.05.24-i ülés főbb témakörei:
 OP 2017. évi végrehajtásának, előrehaladásnak tárgyalása,
 OP ÉFK módosítása,
 CLLD eszközök előrehaladás bemutatása,
 tájékoztató az ex-post értékelésről.
2018.11.20-i ülés főbb témakörei:
 OP végrehajtás általános előrehaladásnak tárgyalása,
 2019. évi kommunikációs terv,
 az OP megvalósításhoz kapcsolódó értékelések előrehaladás,
 integrált területi programok értékelése.
MAHOP
2018-ben 2 db MB ülésre került sor: 2018.05.24-én és 2018.12.10-én.
Az ülések keretében tárgyalt főbb témakörök:
- A 2017. évi végrehajtási jelentés véleményezése.
- A Magyar Halgazdálkodási Operatív Program Éves Fejlesztési Keretének 5. számú
módosításához kapcsolódó dokumentumok véleményezése.
Vidékfejlesztési Program MB
2018-ben 2 db MB ülésre került sor: 2018.06.15-én és 2018.12.04-én.
Az ülések keretében tárgyalt főbb témakörök:
- Több pályázati felhívás kiválasztási kritériumainak véleményezése.
- A mezőgazdasági vállalkozások létszámbővítésére vonatkozó szabályozás módosításával
kapcsolatos véleményezés.
- Vidékfejlesztési Program módosításának véleményezése.
- A 2014-2020-as programozási időszakra vonatkozó Vidékfejlesztési Program Éves
Fejlesztési Keret 2018. évi módosításainak véleményezése.
- Az Éves Fejlesztési Keret tervezett módosításával kapcsolatos véleményezés.
BKÜ-vel kapcsolatba hozható esetekben konkrét javaslatokkal éltünk, pl.:
Az Éves Fejlesztési Keret tervezett módosításával kapcsolatban javasoltuk a negatívan érintett
erdészeti intézkedések újra gondolását. A változtatások mintegy 10 Mrd Ft. elvonást
jelentenének az ágazattól, amit a balatoni területfejlesztés jövőjének szempontjából nem tartunk
elfogadhatónak. Továbbá az erdészeti ágazat eredeti tervekkel megegyező mértékű támogatása
nélkülözhetetlen feltétele a klímaváltozás káros határainak mérséklése, a megújuló
energiaforrások belső arányainak növelése, a faállomány új telepítések által történő, kedvező
irányú átalakítása szempontjából.
B) A fenti feladatok mellett a Tanács végzi a kormányhatározatban megfogalmazott fejlesztési
célok, projektek megvalósításának segítését
Elvégzett főbb feladatok:
 A Balaton kiemelt turisztikai fejlesztési térség meghatározásáról és a térségben megvalósítandó
egyes fejlesztések megvalósításához szükséges források biztosításáról” szóló 1861/2016.
(XII.27.) Korm. határozatban nevesített "Átfogó környezeti megfigyelő és tájékoztató rendszer a
Balatonon" című projekt kapcsán egyeztetésre került sor 2018. július 12-én a Közép-dunántúli
Vízügyi Igazgatóságon, valamint augusztusban Siófokon, novemberben Budapesten a Víziterv
Environ Kft. szakembereivel.
 A Balaton-felvidéki Kultúrtáj világörökség várományosi helyszín turisztikai célú fejlesztésére
vonatkozó pályázati projekt megvalósítása.
 Résztvétel az MTÜ Zrt. által jegyzett, a Balaton turisztikai térség pozicionálására vonatkozó
márka fejlesztési pályázat előkészítésében.
 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
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A térség fejlesztése szempontjából kiemelt egy-egy témakör áttekintése, fejlesztési javaslat
kidolgozása a térségi szereplők bevonásával.
Részletesen kifejtve a BFT célfeladatok/Balatoni Partnerségi Program keretében.

A Balaton régiót érintő jogszabályok,
végrehajtásában való közreműködés

1.2.

stratégiák

kialakításában,

felülvizsgálatában,

2018. I. félévében Tihany vízpart-rehabilitációs szabályozási követelményekkel érintett területének
lehatárolásáról és vízpart-rehabilitációs tanulmánytervének elfogadásáról szóló 11/2005. (IV. 14.) TNM
rendelet módosításáról szóló MvM rendelet tervezetének véleményezését végeztük el.
2018. II félévében a BFT Közbiztonsági Testületével együttműködésben egyes vízbiztonsághoz kapcsolódó
jogszabályok áttekintése kezdődött meg.
2018. októberében került sor a „Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló
törvényjavaslat” tervezet ismételt véleményezésére. A Balaton törvény a tervezett törvénybe került
beépítésre.
További elvégzett feladatok:

folyamatos részvétel a Veszprém Megyei Területfejlesztési Szakkollégium munkájában.

Veszprém Megye Környezetvédelmi Program 2018-2022 tervezet véleményezése.
1.3. A régió térségmarketing feladatainak ellátása, a térség menedzselése
A térségmarketing keretében ellátott feladatok:
 Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével kapcsolatban a Balaton
fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére – a honlap, a hirbalaton.hu térségi hírportál és
egyéb sajtóközlemények, rendezvény meghívások keretében.
 Sajtófigyelés – a térség számára meghatározó sajtóorgánumok figyelése.
 Térségi szervezetek közötti szakirányú együttműködések fejlesztése – részletesen kifejtve a Balatoni
Partnerségi Program keretében.


Részvétel és a térség képviselete (előadás tartása) szakmai programokon, konferenciákon
 IX. EMAS Kerekasztal Konferencia (2018.04.11)
 Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács ülés (2018.05.23, 2018.12.12))
 ELTE Balaton-szeminárium (2018. május 14. )
 HÉTFA KFT által szervezett Balaton témájú szakmai fórum (2018. július)
 Veszprém Pannon Egyetem Balaton szeminárium (2018.október 4.)
 Tavak Világkonferenciája – 17th World Lake Conference (Japán) – Policy Fórum
(2018.október)
 V. Balatoni Horgász Konferencia (2018.10.19)
 Szakértői fórum Veszprém-Balaton EKF 2023 címmel a veszprémi polgármesteri hivatalban
(2018. október)
 Magyar Fenntarthatósági Csúcs (2018.11.21)
 BATUKI „Mi Balatoniak” konferencia (2018.nov.13.)
 XXIII. KÖVET Konferencia „2018 + 17 = 2030?!?, SDG (ENSZ Fenntarthatósági Célok) és
a magyar vállalatok, települések” címet viselő konferencia „Települések és a közösségek
szerepe az SDG megvalósításában” címet viselő kerekasztal-beszélgetés (2018.12.10-11)



Balatoni Futár havilapban egy szemléletformáló magazin elindítása, mely az alábbi témakörökben
adott tájékoztatást:
 Január: Környezettudatos fogyasztói magatartás – lehetőség a helyi gazdálkodók
támogatására
 Február: A dán példa: lassítani
 Március: Fenntartható gazdálkodás, felelős vásárlási szokás
 Április: Kasszás Erzsi és a neuromarketing
 Május: Legyen a zöld az új fekete
 Június: Fenntartható fejlődés, környezettudatos kultúra – és a nagymama lekvárja
 Július: Lendületben az ökoturizmus
 Augusztus: Rohamtempóban faljuk fel természeti erőforrásainkat
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Szeptember: Komposztálás – gondos előkészítés után bízzuk a természetre
Október: Közelítő tél: madáretetés felsőfokon
November: Jövőnk érdekében: étrendünk legyen az életmódunk
December: Ünnepek utáni tanácstalanság: mihez kezdjünk a maradék bejglivel, halászlével.
sült hússal és aprósüteménnyel

Sajtófigyelés, sajtó megjelenések elemzése
A Balaton Fejlesztési Tanács megjelenését a helyi és országos médiumokban kiemelt figyelemmel
kísérjük.
A térségben élő emberek számára a legfontosabb hírforrás az Üdülőkörzetet érintő három megyében
megjelenő megyei napilap – Somogyi Hírlap, Zalai Hírlap, Veszprém Megyei Napló. A megyei
napilapok mindent megtesznek annak érdekében, hogy a nyomtatott médiumok eljussanak a helyi
fogyasztókhoz, de egyre nagyobb teret foglal el az online hírszerkesztés és hírolvasás.
A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területére vonatkozó sajtófigyelést napi rendszerességgel végzi a
munkaszervezet. A sajtófigyelés online megjelenő hírek legyűjtését jelentik.
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 egy-egy 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.

1.4.

Balaton Fejlesztési Koncepció, stratégia, tervek megvalósulásának vizsgálata, monitoringja,
valamint szükség esetén azok felülvizsgálata

Monitoring: A munkaszervezet 2018. májusára elkészítette a BKÜ 2017. évi folyamatainak bemutatására,
értékelésére, elemzésére vonatkozó monitoring tanulmányt. Ennek főbb témakörei: fejlesztési forrás
kihelyezés, turizmus, foglalkoztatás, mezőgazdaság, társadalom, közbiztonság, vízbiztonság, civil aktivitás,
közlekedés, környezet.
Az év folyamán a munkaszervezet elkezdte a Balaton Fejlesztési Stratégia felülvizsgálatához kapcsolódó
tevékenységet, melynek keretében felkértük a térség szakmai szervezeteit, a BFT tagjait, hogy ismertessék az
általunk fontosnak ítélt változásokat, részletesebben elemzendő témaköröket, javaslatokat. Ugyancsak
felkértünk külső szakértőket, hogy „külső szemként” tekintsék át a fejlesztési dokumentumokat és adjanak
javaslatot a felülvizsgálat szempontrendszerére, kiemelt témakörökre. Ezen javaslatok, észrevételek alapján
fogja végezni a munkaszervezet a Koncepció, stratégia megvalósulásának értékelését, felülvizsgálatát.

1.5. 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 jellemzően a
munkaszervezet nemzetközi projektjei keretében valósultak meg.
A munkaszervezte nemzetközi projektjei a 4. Többletforrás bevonása a régióban fejezetben kerültek
kifejtésre.

2.2.

BFT ülések lebonyolítása
2018. évben 4 ülést tartott a BFT, melynek előkészítési, szervezési feladatait a Kft. végezte az
alábbiak szerint:

az előterjesztések elkészítését megelőző egyeztetések lebonyolítása,

az előkészítő anyagok készítése,

előterjesztések elkészítése,

az ülés megszervezése,

tájékoztató anyagok készítése.
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3.
3.1.

A BFT munkaszervezeti célfeladatok ellátása
A Balaton régió fejlesztésére fordítható hazai fejlesztési forrás hatékony felhasználása

A 2018. évi fejlesztési forrás felhasználási területeinek meghatározása, egyeztetése a forrás biztosítóval, a
forrás felhasználás teljeskörű lebonyolítása.
A Balaton Fejlesztési Tanács 2018. évben 219.233 ezer Ft fejlesztési forrással rendelkezett. A forrást az
Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosította támogatási szerződés keretében.
A forrás felhasználási területei:
1. Településfejlesztési beruházások támogatása
2. Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése
3. Balatoni rendezvények támogatása
4. Balaton régiós szakmai együttműködési rendezvénysorozat
5. Mozdulj Balaton sportprogram-sorozat
6. Térségi tájékoztatási feladatok
7. Menedzsment

140 000 000,-Ft
31 000 000,-Ft
24 000 000,-Ft
5 000 000,-Ft
5 000 000,-Ft
7 000 000,-Ft
7 233 000,-Ft

A Tanács 2017. decemberi ülésén fogadta el a forrás felosztási javaslatot, melyet megküldött egyeztetésre a
Minisztérium részére. A támogatási szerződés 2018.08.21-én került aláírásra.
 A településfejlesztési beruházások támogatására a Tanács 2018. szeptember 14-én pályázati felhívást
jelentett meg, melynek beadási határideje 2018.10.29-volt. A beérkezett pályázatok vizsgálatát
követően, a Szakértői Bizottság javaslata alapján a Tanács 2018. decemberi ülésén döntött a
támogatásba részesülő 18 db pályázatról. A támogatási szerződések megkötésére 2019. februárjában
kerül sor.
 A közbiztonság fejlesztési keret felosztására a BFT Közbiztonsági Testülete javaslata alapján került
sor. A forrás jelentős része a „Mentőöv” prevenciós programra kerül felhasználásra.
 A rendezvények támogatása keretében 20 rendezvény került támogatásra a megyei elnökök és a BFT
elnöke javaslata alapján.
 A térségi tájékoztatási feladatok keretében a Hírbalaton térségi nonprofit hírportál és a Balatoni Futár
térségi havilap került támogatásra.
A BFT által támogatott projektek jelentős része – a településfejlesztési pályázatok kivételével – megvalósult.
A lezárt projektekhez kapcsolódó támogatások elszámolásra, a megvalósult projektek ellenőrzésre kerültek.
A Kft. a forrás felhasználáshoz kapcsolódóan az alábbi feladatokat végezte el:
 a településfejlesztési célú pályázati felhívás elkészítése és egyeztetésre megküldése a
minisztérium részére,
 BFT honlap fejlesztése a pályázatok beadásához szükséges felület megújítása okán,
 beérkezett pályázatok formai, tartalmi ellenőrzése,
 pályázatok előkészítése bírálatra,
 Szakértői Bizottság ülésének lebonyolítása, BFT előterjesztés elkészítése,
 nyertes pályázók kiértesítése,
 egyedi döntés alapján támogatásra javasolt projektek esetén a projekt tartalmának, a támogatás
feltételeinek meghatározása, támogatási adatlapok bekérése, feltételes támogatási döntések
előkészítése,
 a projektek támogatására vonatkozó szerződés tervezet elkészítése, jóváhagyásra megküldése a
minisztérium részére,
 támogatási szerződések előkészítése aláírásra,
 megvalósult projektek (rendezvények, közbiztonsági fejlesztések) elszámolásainak ellenőrzése,
támogatás előkészítése utalásra,
 egyes projektek esetén helyszíni ellenőrzések lefolytatása.
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3.2. A korábbi évek BFT fejlesztési forrás
kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.


felhasználásának

ellenőrzéséhez,

jelentési

2016. és 2017. évi fejlesztési forrás menedzselése
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2016-ban 220 millió Ft, 2017-ben 219,233 millió Ft fejlesztési
forrást biztosított a BFT részére. Ehhez kapcsolódóan 2018. évben valósultak meg a 2016. és 2017 évi
fejlesztési forrás terhére támogatott településfejlesztési pályázatok. A pályázatok lezárását követően
került sor a benyújtott elszámolások ellenőrzésére.
 Korábbi években támogatott projektek ellenőrzési tevékenysége
A BFT 2018. májusi ülésén fogadta el a 2018. év ellenőrzési tervét, mely alapján a Kft. folyamatosan
végezte ezt a tevékenységet. A 2018. évben megvalósult ellenőrzések:
 projekt megvalósítását követő, utólagos ellenőrzés - 50 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 – 14 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.

3.3.

Mozdulj Balaton programsorozat 2018. évi lebonyolítása

A Balaton Fejlesztési Tanács 2018-ban már 15. alkalommal szervezte meg a „Mozdulj, Balaton!” strandi
szabadidős sportprogram-sorozatot. A rendezvénysorozat idén 34 település 37 strandján került
megrendezésre a nyári főszezonban, melynek keretében az idegenforgalmi fő szezonban strandonként 9
hétvégén szervezett sportolási lehetőség várta a helyszíneket látogató és sportolni szándékozó több tízezer
magyar, illetve külföldi vendéget. A szervezett lehetőségeken kívüli időszakban a strandolók szabadon
használták a sporteszközöket, pályákat, ami újabb tízezrek egészséges szabadidő eltöltéséhez járul hozzá. A
szezont lezárva Vonyarcvashegyen a Lidó Strandon, 2018. augusztus 26-án a résztvevő települések
csapatainak részvételével került megszervezésre a XIV. „Mozdulj, Balaton!” Sporttalálkozó.
A rendezvénysorozathoz a BFT 5 millió Ft-ot, a résztvevő önkormányzatok pedig strandonkénti
hozzájárulásból összesen 3,7 millió Ft-ot biztosítottak. Ebből az összegből tudtuk finanszírozni a sportszerek,
érmek, honlap, szórólapok és plakátok, helyi szervezők díjazása, sporttalálkozó legszükségesebb költségeit.
Az elhasználódott sporteszközök pótlására, új sporteszközök vásárlására az Emberi Erőforrások
Minisztériumától, a Magyar Szabadidősport Szövetségen keresztül elnyert 6 millió Ft-ból kerülhetett sor.

3.4.

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. a Monitoring rendszer üzemeltetését, fejlesztését a munkaszervezet végzi. A Monitoring
rendszer működésére, fejlesztésére 2018. évben a Kft. 2,5 millió Ft BFT forrással rendelkezett.

3.5.

Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2018. 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 együttműködések, új projektek megvalósításának feltételeit. E fenti események a forrást biztosító
szervezetek és a térségi szervezetek közötti együttgondolkodás megteremtését is célul tűzték ki.
Valamennyi rendezvényünkről készült egy rövid riportfilm, amely a BFT honlapján megtekinthető.
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2018. évben az alábbi rendezvények valósultak meg:
 Fenntartható fejlődés környezeti szempontjai
Elindítottunk egy havi magazint a Balatoni Futár térségi havilapban. Ennek keretében minden
hónapban a témához köthető témakörben készítünk egy, a lakosság számára is közérthető anyagot.
Részletesen kifejtve a térségmarketing feladatok keretében.


Vízgazdálkodás, vízminőség-védelem, természetvédelem
o Víz Világnapi Konferencia a Balaton Régióban (Siófok Város Polgármesteri Hivatal,
Balaton Terem, 2018. március 20.)
A rendezvény megvalósításával az alábbi célokat tűztük ki - a partnerek új ismeretekkel
gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a Balaton vízgyűjtőjén tapasztalható szélsőséges időjárási
eseményekről, Balaton vízmérlegéről, ökológiai állapotának jelenlegi helyzetéről, a
halgazdálkodásról, a legújabb kutatások, vizsgálatok eredményeiről, a tervezett fejlesztésekről,
beruházásokról.

 Fenntartható fejlődés környezeti szempontjai
o Föld Napi Konferencia a Balaton Régióban (Csopak, Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság, Park Villa , 2018. április 28.)
A Föld Napja alkalmából tervezett rendezvény célja az volt, hogy a résztvevők új tudással,
szakismerettel gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a klímavédelmi egyezményekről, nemzeti
stratégiákról, a térségben megvalósuló környezetvédelmi, közlekedés fejlesztését szolgáló
projektekről, programokról, jó gyakorlatokról, környezettudatos életmódról, és a lehetséges
társadalmi szerepvállalásról, szemléletformálásról.
A konferencia elősegíteni hivatott a környezettudatos viselkedés elterjedését, a környezettudatos
életvitel kialakítását, a lakosság és a döntéshozók széles körét érintő szemléletváltást segítése a
mindennapi életben előforduló pozitív minták, példaértékű cselekvések támogatása a jó példák
bemutatásával.


Fenntartható fejlődés környezeti szempontjai
o Párbeszéd és lehetőségek a balatoni szabadtéri rendezvények zajhatásának mérséklésére
(Siófok Város Polgármesteri Hivatal, Balaton Terem, 2018. május 17.)
Az elmúlt évek tapasztalata alapján a nagy zajhatással járó tömegrendezvények, fesztiválok jelentős
zavaró hatással bírnak a Balaton Kiemelt Üdülőkörzetben megrendezett fesztiválok, koncertek,
környező és a Balaton túlpartján lévő települések esetében is. A 2018. évi problémák, konfliktusok
mérséklése, az érintettek közötti párbeszéd kialakítása érdekében került megrendezésre a program.
A fórumon műszaki akusztikai és tudományos kutatók, valamint neves szakértők részvételével a
szabadtéri rendezvények zajterheléssel kapcsolatos tapasztalatainak megosztására, jó gyakorlatok
bemutatására, a jövőt érintően megoldási javaslatok bemutatására került sor, kiemelten kezelve a
szabadtéri rendezvényekre vonatkozó zajterhelési szabályozások, helyi települési szabályozások
megismertetését.



Fenntartható fejlődés környezeti szempontjai
o Természetvédelmi rendezvény a Balaton Régióban (Csopak, Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság, Park Villa , 2018. június 5.)
Természetvédelmi rendezvényünk kitűzött célja volt, hogy partnereink új ismeretekkel
gazdagodjanak, tájékoztatást kapjanak a térségben megvalósuló természetvédelmet, ökoturisztikát
szolgáló projektekről, a parti sáv, nádasok védelméről, települési zöldterületek tervezéséről,
gondozásáról, a fenntartható vadgazdálkodásról, levegőben, autópályán érkező, vonuló fajokról.
A természettel való kapcsolatot, 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 támogatása, bemutatása. A
Balaton térség egyedülálló a természettel kialakított, rendkívül változatos, sokrétű és értékes
kapcsolataiban is. A tó élővilága, a települések zöldterületei, a változatos madárvilág mind-mind
ennek a kapcsolatnak a részei. Rendezvényünk ezt a változatosságot hivatott bemutatni.



Balatoni helyi termékek
A helyi termék készítése, értékesítése témakörben útjára indult egy horvát-magyar közös projekt, így
a tervezett tevékenység annak keretében valósult meg. Részletesen kifejtve az AgriShort – Rövid
ellátási láncok és a versenyképes agrárgazdaság létrejöttének megalapozása térségi és intézményi
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együttműködések
keretében.

életre

hívásával

(Horvátország-Magyarország

Együttműködési

Program)

A projektterv tartalmazott még 3 témakört, melyek keretében nem széleskörű rendezvények, hanem kisebb
szakmai egyeztetések, szakmai anyagok készítésével léptünk előre:
 Balatoni táj- és településgondozás – a 2018. évi BFT fejlesztési forrás terhére kerül meghirdetésre
a Tanács településfejlesztési pályázata. A pályázat mellékleteként, a térségi fenntarthatósági
szempontoknak megfelelő minőségi zöldfelületek tervezése, kialakítása érdekében készítettünk egy
útmutatót, mellyel a segítséget kívánunk nyújtani, ötleteket szeretnénk adni a települések vezetőinek.
A feladat a 2018. évi menedzselési keret terhére került megvalósításra.
 Térségmarketing – a témában külön egyeztetést nem szerveztünk. A korábbi években folytatott
egyeztetése elhangzott célok, eszközök használata a térségi szervezetek kommunikációjában
folyamatosan jelen van. A kommunikációban kiemelt szerepet játszik a 3 térségi szervezet által
életre hívott Hírbalaton térségi hírportál.
 Családbarát régió – a témába a Balatoni Turizmus Szövetséggel folytattunk egyeztetést a korábban
elkezdett felmérés adatbázisának bővítése érdekében.

3.6.

Balaton-felvidéki Kultúrtáj Világörökségi projekt megvalósítása

A projekt keretében 8 helyszín fejlesztése valósul meg:
Szigligeti vár, Eszterházy Kastély - Balatonfüred, Festetics sétány – Hévíz, Helikon Kastélymúzeum,
Kisfaludi sétány – Badacsonytomaj, Folly Arborétum, Uradalmi Magtár, Echo domb- Tihany, Tihanyi
Apátság.
A projekt kezdése óta megvalósult tevékenységek:

Valamennyi beruházási helyszín esetében elkészültek a kiviteli tervek.

A Folly Arborétum esetén a beruházás 50%-os készültségen áll. A befejezése: 2019.04.30.

3 projekt esetén (Badacsonytomaj Önk., Helikon Kastélymúzeum, Hévíz Önk.) lezárultak a
beruházó kiválasztására vonatkozó köz/beszerzési eljárások, megtörténtek a munkaterület átadások
és folyamatban vannak a beruházások. A várható befejezés 2019. tavasz, nyár eleje.

A többi projektelem esetén folyamatban/előkészítés alatt van a kivitelező kiválasztására vonatkozó
eljárás.
Emellett folyamatosan készülnek az egyes helyszíneken létrehozandó kiállítások szakmai háttéranyagai.
A projekt 2020-ban fog befejeződni.

3.7.

A BKÜ területére kiterjedő állami tulajdonú Nemzeti Földalapkezelő Szervezet tulajdonosi
joggyakorlás alá tartozó ingatlanok felmérése

A Balaton Fejlesztési Tanács és az MNV Zrt. még 2013-ban elkezdett kialakítani egy együttműködési
konstrukciót, melynek keretében a BFT elvégzi a BKÜ területén a Magyar Állam tulajdonát képező, az
MNV Zrt. közvetlen kezelésében levő vagy vagyonkezelésbe adott ingatlanok hasznosítási lehetőségeinek
felmérését és koncepció tervet készít azok hasznosítására. A felmérést a BFT megbízása alapján a
munkaszervezete készítette el 2015-2016. év folyamán.
A felmérést követően 2016. október 7-én a BFT döntött arról, hogy hasonló felmérés indokolt az Nemzeti
Földalapkezelő Szervezet (NFA) tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó ingatlanokról is, egyben felkérte a
munkaszervezetet a folyamat előkészítésére és végrehajtására.
A megfelelő előkészületek után 2017.06.19-én a Földművelésügyi Minisztérium Állami Földekért Felelős
Államtitkársága és a Balaton Fejlesztési Tanács együttműködési Megállapodást kötött a szükséges felmérés
elvégzéséről és az együttműködés részleteiről.
A fentiek alapján a Balatoni Integrációs Kft. 2017-ben felmérte és elemezte az önkormányzati igényeket.
2017. novembere és 2018. februárja között megtörtént azon állami tulajdonú, termőföld típusú (mint
ismeretes az állami termőföldek tulajdonosi jogait az NFA gyakorolja), és nem kizárólagos állami tulajdoni
körbe tartozó, valamint ingyenes önkormányzati tulajdonba igénylésre nem tervezett ingatlanok áttekintése,
amelyek a 2014-2020-as fejlesztési ciklusban, valamilyen önkormányzati vagy egyéb, A Balaton kiemelt
térségi fejlesztési koncepció és Stratégiai program céljaihoz szervesen kapcsolódó fejlesztésben érintettek.
A BFT többször tárgyalta, a BKÜ területén fekvő és az NFA tulajdonosi joggyakorlás alá tartozó és
önkormányzati fejlesztésre szánt termőföld besorolású ingatlanokkal kapcsolatos felmérést, melyet a
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munkaszervezet 2018 október 12-én befejezettként átadott az Agrárminisztérium Földügyekért Felelős
Államtitkárságának a tulajdonosi döntések előkészítése érdekében.

3.8.

Elemzés és felmérés készítése a Balaton szabályozási vízszintjének 120 cm-re tervezett
emeléséhez kapcsolódó térségi gazdasági-társadalmi hatásokról

A Balaton szabályozási vízszintjének 120 cm-re történő emelése mind a klímaváltozáshoz történő
alkalmazkodás, mind pedig az idegenforgalom szempontjából pozitív üzeneteket hordoz, azonban jelentős
társadalmi-gazdasági kockázatokat generálhat, vagy bizonyos esetekben a korábbiakban meglévő
kockázatokat erősíti fel. Ilyen volumenű, a természeti környezetbe történő beavatkozás csak akkor lehet
eredményes és szakszerű, ha annak hatásvizsgálata az általános, 314/2005. Korm. rendeletben rögzített
környezeti hatásvizsgálati elvekhez képest kiterjesztett tartalmi elemekkel történik, a környezeti szempontok
mellett széleskörű társadalmi-gazdasági hatásokat is vizsgál, modellez.
A feladat egyik kiemelt célja volt a vízszintemelésre közvetve vagy közvetlenül visszavezethető,
számszerűsíthető, vagyis költség-haszon becsléssel meghatározható társadalmi és gazdasági hasznok és
előnyök, valamint költségek és hátrányok feltárása, bemutatása, a releváns vagyontárgyak üzemeltetői,
tulajdonosai megkérdezése által. A fentiek érdekében
 a parton elhelyezkedő kempingek (25 db), strandok (105 db - önkormányzat és vállalkozó által
üzemeltett egyaránt) és hajókikötők (38 db – BAHART és egyéb üzemeltetők egyaránt) körében
zajlott le egy részletes, a gazdasági, elsősorban idegenforgalmi előnyöket és realizálható hasznot is
feltáró, de a jelentkező költségeket a teljesség igényével, tételesen megjelenítő helyszíni kérdőíves
adatfelvétel. Az összesen 168 db kérdőív kapcsán a kérdezőbiztosi teendőket külső cég látta el, 2018
augusztus – októberében.
 az önkormányzati vagyontárgyak (utak, parti sétányok, magas partfalak, zöldterületek, vízelvezetés,
csatornahálózat… stb.) kapcsán is jelentkeznek a megemelt szabályozási vízszinttel összefüggésbe
hozható fenntartási, karbantartási vagy éppen fejlesztési feladatok ezért a 44 közvetlen parti
területtel, sávval rendelkező településen lefolytattunk egy szerkezetében és logikájában az
előzőekhez hasonló, ám tematikusan az önkormányzati vagyontárgyakra szorítkozó helyszíni
kérdőíves adatfelvételt. Az adatfelvétel 2018. október – novemberben zajlott a Kft. munkatársainak
kérdezőbiztosi részvételével.
A fent részletezett kérdőíves felmérés elemzését a zárótanulmány tartalmazza.
A zárótanulmány mindezek mellett ismerteti
 a Balaton vízszintszabályozásának történeti előzményeit, valamint
 a Balaton parti területeinek térségi jelentőségét, elsősorban gazdasági aspektusból.
 a balatoni iszapkotrás és a magas partfalak témakörét,
A fentiek figyelembevételével a zárótanulmány a vízszintszabályozás kapcsán figyelembe veendő szempontok
tekintetében javaslatokat, ajánlásokat is megfogalmaz. A tanulmánya BFT 2019. májusi ülésén kerül
tárgyalásra.

3.9.

Településfejlesztési pályázati aktivitás növelésének lehetőségei a Balaton Kiemelt
Üdülőkörzetben témájú felmérés elkészítése

A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet községeiben tapasztalható pályázati aktivitás és forrásabszorpció specifikus
jelenségeinek vizsgálata két alapvető alkalmazott módszertanra épült.
A kutatómunka keretében egyrészt egy területileg reprezentatív, 90 elemszámos települési mintán elvégzett
forráskihelyezés-elemzés készült el, a FAIR rendszerben 2018 április 11. záró dátummal elérhető adatok
elemzése révén.
A helyzetelemző munka másik nagy egységét településvezetőkkel felvett, helyszíni kérdőíves felmérések
jelentették, a fent említett 90 település által alkotott minta lekérdezésével. E félig strukturált, dinamikus
interjúk lefolytatása az uniós, a központi költségvetési és decentralizált településfejlesztési forrásokra
potenciálisan pályázó településeken, a település vezetőjével vagy az általa delegált szakértővel
(polgármester, jegyző, településfejlesztési referens) történt meg, 2018 január – április között.
Az elkészült tanulmány a BFT tagok részére megküldésre került, eredményei felhasználásra kerültek a
fejlesztési forrás támogatási feltételrendszerének kialakításánál.
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3.10.

Nagy tavak igazgatási rendszereinek nemzetközi szintű feltérképezése, működési problémák,
jógyakorlatok számbavétele, mely alapját képezi egy későbbi, az Európai Unió szervezeteivel
történő egyeztetési folyamatnak a fejlesztési igények hatékonyabb kezelése érdekében

A projektben tervezett konferencia több szervezet összefogásával valósult meg.
A Régiók Bizottságának Környezetvédelem, Éghajlatváltozás és Energiaügy Szakbizottsága (ENVE) a
Balaton Fejlesztési Tanáccsal és Balatonfüred Város Önkormányzatával közösen, valamint a Magyar
Miniszterelnökség támogatásával, 2018. június 28-án Balatonfüreden tartotta kihelyezett konferenciáját a
fenntartható fejlődési célok megvalósulásáról az európai tavak térségében címmel. A konferencián részt
vettek az ENVE szakbizottság tagjai (polgármesterek, regionális elnökök, valamint a térségi és helyi
tanácsok tagjai) és az európai tavak képviselői is. Mindösszesen 114 fő.
A konferencia négy fő részből állt. Az első plenáris részben egy nemzetközi kitekintésre került sor, ahol
bemutatásra kerültek a globális folyamatok. Ezt követte egy kerekasztal/ panelbeszélgetés az európai
politikákról és azok pénzügyi végrehajtásáról. A harmadik modul szintén egy kerekasztal/ panelbeszélgetés
volt, amely a tavi térségek irányításában fellelhető regionális és helyi együttműködésekre fókuszált. Végül a
konferenciát a résztvevő tavak képviselőinek nyilvános panelbeszélgetése zárta, melyen részt vettek a Gardató, a Boden-tó, a Fertő-tó, a Vänern tó és a Balaton képviselői. Összességében elmondható, hogy a
konferencián magas szintű előadások hangzottak el, és tartalmas párbeszédekre került sor, melyek alapján
megállapíthatóvá vált, hogy sok jó gyakorlat áll rendelkezésre, de a tavak kezelése európai szinten integrált
fejlesztési politikát igényel, mert nagyon sok közös probléma vár megoldásra mind környezetvédelmi, mind
gazdasági, mind fejlesztéspolitikai szempontból.
A projekt másik megvalósítandó eleme egy tanulmány elkészítése volt, mely az európai tavak közös
problémáit mutatja be és megoldási lehetőségeket vázol fel. A tanulmány két ütemben készült el. Első
fázisban a konferenciát megelőzően kidolgozásra került a helyzetértékelés, a jelentős európai tavak
jellemzőinek bemutatása, a tavakat érő hatások áttekintése, a tavak gazdasági értékelésének valamint a tó
management problémáinak feldolgozása. A konferencia tapasztalatait is felhasználva ezt követte a tanulmány
véglegesítése, melyben a tavak közös problémái kerültek meghatározásra és lehetséges megoldási javaslatok
kerültek megfogalmazásra. A tanulmányt a K+F Consulting Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. készítette
a Balatoni Integrációs Kft. közreműködésével.

3.11.

Térségi szintű közbiztonsági feladatok ellátása

A Balaton Fejlesztési Tanács Közbiztonságadó Testületének javaslata alapján a Balatoni Integrációs
Közhasznú Nonprofit Kft. tulajdonában került kiépítésre a TAVIKÉP vízfelület figyelő kamerarendszer. A
rendszer üzemeltetését a BFT által biztosított támogatás terhére a Kft. folyamatosan végzi. A kamerákat a
jogszabályban meghatározott közbiztonsági szervezetek használják tevékenységük segítésére.

3.12.

Térségi szintű közbiztonsági tájékoztatási feladatok ellátása

A Balaton Fejlesztési Tanács 31/2018.(10.05.) számú határozata alapján 746.638,-Ft támogatást biztosított a
Balatoni Integrációs Kft. részére a Balatoni közbiztonsági tájékoztatás feladatok ellátására
A feladat ellátására a BI Kft. megbízási szerződést kötött a Balatoni Futár Bt-vel, aki a BFT közbiztonsági
testületének elnökével egyeztetve, szakmai iránymutatása alapján elkészítette egy 4 oldalas közbiztonsági
mellékletet, mely a Balatoni Futár 2018. decemberi számában jelent meg.
A közbiztonsági melléklet témakörei:
 Fókuszban a biztonság,
 Mentőöv program – Balatoni Vizirendészet
 Két évtizede óvják az emberi életet - Vizimentők tevékenysége,
 Viharjelzés a tavon
 RSS koncepció a Balaton térségében
 Balatrönk közösségi rádió fejlesztése,
 Balatoni fesztiválok – zajos sikerek

4.

Többletforrás bevonása a régió fejlesztésére

A Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évben 7 nemzetközi projektben vett részt.
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1.

CULTURECOVERY – A kulturális örökség eszmei értékének megőrzése és helyreállítása KözépEurópában öko-múzeumokon keresztül (Central Europe Program)
Közép-Európa nagyon gazdag természeti és kulturális örökséggel rendelkezik, amelyek fontos szerepet
játszanak a gazdasági növekedés fellendülésében és a társadalmi kohézió alakításában. A kulturális
örökség tekintetében a tág értelemben vett tárgyi és szellemi örökség nagy lehetőséget jelent a
növekedés, az innováció terén a helyi közösségek számára elsősorban az alulról jövő építkezés
vonatkozásában.
A kulturális gazdagság fontos része az immateriális kulturális örökség, amely a hagyományokat, ősi
mesterségeket, az identitást és egyéb helyi sajátosságokat foglalja magában. A projekt olyan úgynevezett
ökomúzeumokra összpontosít, amelyek magukban hordozzák a lehetőséget a kulturális örökség eszmei
értékének megőrzéséhez.
A projekt támogatni kívánja a Közép-Európai régió állami és magánszervezetei közötti együttműködést,
amely képes hozzájárulni az intézményi kapacitások növeléséhez olyan innovatív modellek, stratégiák és
gyakorlati intézkedések alkalmazásával, amelyek a kulturális örökség eszmei értékének védelmére és
fenntartható használatára vonatkoznak. A projekt egy olyan programot tervezett, amely egy holisztikus
és alulról felfelé építkező megközelítésen alapul, amely integrált és interdiszciplináris módon kezeli a
kérdéseket, és elősegíti a helyi közösségek nagyfokú részvételét.
A CULTURECOVERY projekt 2017. júliusában indult el, melynek vezetőpartnere az olaszországi
Cervia Önkormányzata. A projekt első munkacsomagjának (Elemzés és stratégia a kulturális örökség
megőrzésére és hasznosítására ökomúzeumokon keresztül) szakmai tevékenysége valósult meg a 2018.
évben, melynek keretében az ökomúzeumok irányítási modelljével, SWOT analízisével, jó gyakorlatok
gyűjtésével kapcsolatban tanulmány és stratégia kidolgozására került sor.
A projekt 36 hónapos időtartamú, a Kft. költségvetése 152.075 EUR. A támogatás mértéke összesen 95%
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával.

2. AgriShort – Rövid ellátási láncok és a versenyképes agrárgazdaság létrejöttének megalapozása
térségi és intézményi együttműködések életre hívásával (Horvátország-Magyarország
Együttműködési Program)
A projekt célja olyan térségi szervezeti együttműködések létrehozása, melyek a rövid ellátási- és
élelmiszer láncok módszertanának alkalmazásával elősegítik a helyi termékek piacra jutását, a termelői
együttműködések létrejöttét és eredményes fenntartását, a termelők és a végfelhasználók közötti távolság
csökkentését, összességében javítják a minőségi helyi termékek értékesítési és felhasználási feltételeit.
2018 első hónapjaiban készült el egy a határmenti térség helyzetét bemutató helyzetelemző tanulmány,
mely magyar és horvát szakértői együttműködésben készült el. A tanulmány bemutatja az agrárgazdaság
térségi jellemzőit, a magyar és horvát részről feltárható egyedi jellegzetességeket, a két ország termelői
élelmiszer előállításban, értékesítésben azonosítható közös sajátosságait.
Január folyamán egy a horvátországi Csáktornyán rendezett workshopon vehettek részt az érdeklődők.
Ez a rendezvény elsősorban a szakintézmények képviselőinek szólt, akik érintettek lehetnek rövid
élelmiszerláncok létrehozásának és működtetésének segítésében. Június folyamán egy ausztriai
tanulmányút került megrendezésre, melyen Stájerország rövid élelmiszerlánc rendszereivel
ismerkedhettek meg a résztvevők. Május-júniusban a Balatoni Integrációs Közhasznú NKft.
szervezésében létrejött egy munkacsoport, mely az AgriShort keretében létrehozandó rövid
élelmiszerlánc szervezetet alapozta meg.
A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szakértői, a termelők képviselői valamint a Balatoni Szövetség
részvételével lezajlott egyeztetéseken megalkotásra került egy "Balatoni Gazdapiac" címet viselő
koncepció, mely kezdetben egy egyedi arculattal rendelkező, minőségbiztosított piachálózat létrehozását
célozza, majd a későbbiekben egy többcsatornás termékértékesítési rendszerré alakulhat. Augusztus 15én a koncepció szélesebb körben is bemutatásra került, a potenciális résztvevő termelők számára. 12
termelő szándéknyilatkozatot adott arról, hogy a "Balatoni Gazdapiac" rövid élelmiszerlánc
kezdeményezésben részt kíván venni, annak céljaival egyetért. A projekt végső célja, vagyis az
informális rövid élelmiszerlánc szervezet megalakítása ezzel teljesült, azonban a termelők jelezték abbéli
igényüket, hogy munkájuk szakértő támogatására továbbra is szükség volna.
A projekt 16 hónapos időtartamú volt, a Kft. költségvetése 59 817,23 EUR. A támogatás mértéke
összesen 95% az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával.
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3. ATDS II. - Szórakoztató turizmus fejlesztési stratégia II. (Horvátország-Magyarország
Együttműködési Program)
A 2015 februárjában lezárult ATDS projekt hiánypótló tanulmányok kidolgozásával az élményturizmus
fejlesztésére koncentrált a régióban. A projektben fő hangsúlyt kapott a Balaton régióban egy
élményturisztikai park fejlesztésére irányuló megvalósíthatósági tanulmány kidolgozása. Ennek
folytatásaként az ATDS II. projekt célja egy nemzetközi piackutatás elvégzése volt 4 fővárosban
(Budapest, Bécs, Pozsony, Zágráb), valamint az összes rendelkezésre álló anyag felhasználásával egy
szórakoztató park költség-haszon elemzésének kidolgozása.
Az ATDS II. projekt 2017. június 1-én indult. 2017. évben megtörtént a projekt nyitó konferenciája,
kidolgozásra került a piackutatáshoz használatos kérdőív. Az alvállalkozó kiválasztását követően a
kérdőív lekérdezése az érintett 4 fővárosban lezajlott, és a keletkezett adatbázisok elemzését elvégezte a
Balatoni Integrációs Kft. társadalomkutató csoportja. 2018-ban az elkészült anyagok, valamint
nemzetközi tapasztalatok és benchmarkok felhasználásával az Ernst & Young Kft kidolgozta a
szórakoztató park költség-haszon elemzését tartalmazó pénzügyi tanulmányt.
A projekt költségvetésében keletkezett forrásmaradványok átcsoportosításának köszönhetően, lehetőség
nyílt egy a szórakoztató park lehetséges tematikájára vonatkozó tanulmány elkészíttetésére. Ezt a
tanulmányt is az Ernst & Young Kft dolgozta ki, különböző fókuszcsoportos felmérések
felhasználásával.
A projekt 2018. október 10-én a Siófokon megrendezett záró konferenciával ért véget, ahol bemutatásra
kerültek a projekt eredményei.
A projekt 12 hónapos időtartamú volt, a Kft. költségvetése 97 555,50 EUR. A támogatás mértéke
összesen 95% az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Magyar Állam társfinanszírozásával.
4. SUMCULA - A kulturális táj fenntartható kezelése (ERASMUS Program)
A kultúrtájakat sok szempontból lehet megközelíteni: mezőgazdasági táj, ipari táj, városkép, és még több
további nézőpont lehetséges. Az új kultúrtáj-koncepció egy komplex, evolúciós szemléletre épül: A
kultúrtáj egy körülhatárolható földrajzi terület, annak kulturális és természeti erőforrásaival, a
természetes és mesterséges ökoszisztémákkal, az épített és immateriális, szellemi örökséggel, melyet a
történelmi és a mai evolúciós folyamatok folyamatosan formálnak, beleértve az emberi tevékenységek
káros vagy kedvező hatásait, a társadalmi kapcsolatokat és a fejlődő kultúrákat, amelyek tükrözik az
emberi társadalom evolúciós trendjeit. Hagyományos örökségvédelmi és természetvédelmi szempontból
a megőrzés iránti igény mindig is erősen érezhető volt, ugyanakkor a kultúrtájak folyamatosan változnak
és fejlődnek, ideális esetben a mai társadalom igényeinek megfelelően, az ökoszisztéma-szolgáltatások
fenntartható hasznosításának figyelembevételével. A projekt a partnerek tapasztalataira és
kompetenciáira épít, és arra keresi a választ, hogy:
a. hogyan lehet gyakorlatban hasznosítható modelleket kidolgozni a táj anyagi és immateriális
tulajdonságainak azonosítására, leírására és értelmezésére;
b. hogyan lehet kidolgozni az értékelési, megőrzési és fejlesztési stratégiákat;
c. hogyan lehet a helyi gazdaságokat és a fenntartható turizmust fejleszteni a helyi és regionális
erőforrásokra és a táj adottságaira építve.
A projekt céljai a következők:
a. esettanulmányok és jó gyakorlatok segítségével stratégiai koncepciók kidolgozása,
b. nemzetközi tudásbank és vidékfejlesztési kommunikációs platform létrehozása,
c. a vidékfejlesztésben és turisztikai stratégiai tervezésben hasznosítható, a kultúrtáj-menedzsment
minden rétegét felölelő térinformatikai (GIS és távérzékelés) szoftver előállítása,
d. egy interdiszciplináris, holisztikus és evolúciós szemléletre épülő egyetemi képzési anyag (MSc)
kidolgozása.
A projekt 2017 októberében indult. A 2018-as évben az esettanulmányok és jógyakorlatokat
összegyűjtése, a projekt partnerszervezeteinek kulcskompetenciáinak felmérése valósult meg, valamint
elkezdődött a tananyagok kidolgozása és a nem-formális képzések fejlesztését célzó nemzetközi hálózat
létrehozása.
A projekt 36 hónapos időtartamú, a Kft. költségvetése 11.780 EUR. A támogatás mértéke 100%.
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5. DESTI-SMART - Fenntartható, hatékony turizmus megvalósítása - alacsony szén-dioxid kibocsátású
innovatív közlekedési módok figyelembe vételével a fenntartható mobilitás és felelősségteljes utazás
érdekében (Interreg Europe Program)
A fenntartható mobilitás, az elérhetőség és felelősségteljes utazás, az alacsony szén-dioxid kibocsátású
gazdaság különös figyelmet igényel az Európai Unióban. Ez egy olyan közös kihívás, amivel az állami
regionális / helyi és közlekedési hatóságok, társaságok egyre inkább szembesülnek, különösen a népszerű
turisztikai üdülőterületeken, ahol jelentős a forgalom az egyes úti célok irányába. Az Interreg Europe
Program keretében megvalósuló úgynevezett DESTI-SMART projekt turisztikai és közlekedési ágazatok
fokozott együttműködését, innovációját és integrációját célozza meg, olyan kiemelt fontosságú
kulcsfontosságú témakörökön belül, amelyek várhatóan hozzájárulnak az alacsony szén-dioxidkibocsátású gazdaságra való áttéréshez a fenntartható mobilitás és a hozzáférhetőség révén.
A DESTI-SMART projekt 2018. júniusában indult el, a projekt vezetője a görögországi Metropolitan
Fejlesztési Ügynökség Thessaloniki, míg a többi partner: az Egyesült Királyságból (Hastings Kerületi
Tanács, Bournmouth-i Egyetem), Olaszországból (Szardíniai Autonóm Régió), Németországból
(Bermerhaven Turisztikai, Marketing Vállalat), Portugáliából (Horarios do Funchal Közlekedési
Szervezet), Spanyolországból (Mallorca Sziget Tanácsa), Lettországból (Lett Zöldút Szövetség),
Magyarországból (Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.) és Ciprusból (Pafos-i Regionális
Turisztikai Igazgatóság) származik.
A projekt szakmai tevékenysége a 2019. évben fog elkezdődni.
A projekt 2018. júniusában indult, a teljes időtartama 54 hónap. A projekt Balatoni Integrációs Kft-re eső
költségvetése 167.250 EUR. A támogatás mértéke 95%.
6. HORECA - A turisztikai szektor képzői (ERASMUS Program)
A HORECA projekt célja a vendéglátáshoz kapcsolható képesítések korszerűsítése és adaptálása a piaci
igényekhez, kreatív és vállalkozói hozzáállás kialakítása a társadalomban, valamint az egész életen át
tartó tanulás tudatossága hangsúlyozása a szakoktatásban, beleértve az egész HORECA iparágat is. A
HORECA-iparban (Hotel-Restaurant-Cafe) dolgozó oktatók magasabb szintű képzettségének hatása lesz
a nemzetközi környezet egész szektorának működésére és fejlődésére. A projekt kedvezményezett
csoportjai a képzők (trénerek), szakoktatók, a szakember képzésben aktívan résztvevő szervezetek,
vállalatok. A projekt három szakaszban valósul meg:
 Kutatás az oktatók és képzők kompetenciák hiánya témában a HORECA szektorban
 A képző kompetenciaszintek szabványainak fejlesztése a HORECA-iparban az oktatási platform
előkészítésével.
 Validáció - a kidolgozott megoldások tesztelése, érvényesítése a nemzetközi elő-írásoknak
megfelelően.
A projekt további fontos célja a HORECA-iparban működő hivatásos képzők képesítésének leírására
vonatkozó szabvány kidolgozása és egy átfogó képzési program kifejlesztése a képzők számára. A projekt
megvalósítása 2017 novemberében kezdődött, várhatóan 2019. októberében zárul. A projekt Balatoni
Integrációs Kft-re eső költségvetése 37.510 EUR. A támogatás mértéke 100%.
7. Lakes without limits - Tavak határok, korlátok nélkül
Magyarországon a lakosság 10%-a, Németországban körülbelül 10 millió ember, Európában 80 millió
ember él úgy, hogy a természeti értékek megismerése akadályt jelent a számukra. A fogyatékossággal élő
emberek gyakran nagyon nehezen tudnak hozzáférni a természethez, természeti értékekhez. A "Tavak
határok, korlátok nélkül" elnevezésű projekt ezen kíván változtatni.
A Global Nature Fund (GNF) kezdeményezésével a "Tavak határok, korlátok nélkül" elnevezésű projekt
ezt a kérdést az Európai Élő Tavak partnerségével kívánja megoldani a tagállamokban. Az Erasmus
program támogatásának keretében megvalósuló projekt, gyakorlati oktatóanyagokat fejleszt ki a
környezeti nevelők számára. A hangsúly az európai tóvidékekre összpontosít, de minden eredmény
egyformán alkalmazható más természeti értékre, környezetre egyaránt.
A projekt célja, egy nemzetközi stratégiai partnerség létrehozása (német, osztrák, lengyel és magyar
partnerek közreműködésével), ami javítja a szakképzést a készségek fejlesztését a környezetvédelmi
nevelők számára a fogyatékossággal élő emberekkel való foglalkozás tekintetben. Ezzel azt kívánja elérni
a partnerség, hogy egyedi turisztikai ajánlatok és új lehetőségek álljanak rendelkezésre az aktív
környezeti nevelés megvalósítása érdekében, a feltételek javuljanak a nevelők szempontjából. A
látássérült emberek részére alig van lehetőség természeti élmény megszerzésére. Az „akadálymentesítés”
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megoldását gyakran a mozgásban korlátozott személyekre értelmezik, ezért nagyon kevés
természetvédelmi központ nyújt megfelelő szolgáltatást látássérültek számára a környezetvédelmi oktatás,
foglalkozás terén.
A projekt 2018. októberben indult el az előkészítő feladatok elvégzésével. A projekt teljes időtartama 30
hónap. A projekt Balatoni Integrációs Kft-re eső költségvetése 30.31 EUR. A támogatás mértéke összesen
100%.

5. Vállalkozási tevékenység
A Kft. vállalkozási tevékenysége több részből áll:
1. környezetvédelmi, hulladékgazdálkodási programok és tervek készítése,
2. Pályázatfigyelés, Pályázatírás,
3. Projektmenedzselés,
4. Felmérések, elemzések készítése,
5. Részvétel szakmai projektek kidolgozásában,
6. Külső szervezetek számára pénzügyi, számviteli feladatok ellátása.
A 2018. évi vállalkozási tevékenység keretében főként önkormányzatok részére végeztünk
 projektmenedzsment,
 fejlesztési projekt pályázati dokumentáció készítést,
 környezetvédelmi programok felülvizsgálatát,
 települési klímastratégia készítése,
 ingatlan hasznosítási szaktanácsadás.
A fentiek mellett folyamatosan végezzük két nonprofit szervezet könyvelési feladatainak ellátását.
Siófok, 2018. május 21.

Dr. Molnár Gábor
ügyvezető igazgató
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