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Előterjesztés
a BFT 2017. évi fejlesztési forrásának felhasználásáról
(közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése)
A Balaton Fejlesztési Tanács (továbbiakban BFT) 2017. február 12-i ülésén határozta meg a
rendelkezésére álló 220 millió Ft fejlesztési forrás felhasználásának főbb irányait, feltételeit.
A forrás felhasználásának feltételeit a BFT és a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
(továbbiakban: NFM) között kötendő támogatási szerződés szabályozza. A támogatási
szerződés jelenleg a minisztérium részéről előkészítés alatt áll.
A forrás felosztásáról a BFT - a 4/2017. (02.10.) számú BFT határozatával – az alábbi
keretfelosztást hagyta jóvá:
I.
Településfejlesztési beruházások támogatása –139,5 millió Ft
II.
Közbiztonság – vízbiztonság fejlesztése – 32,5 millió Ft
III.
Kiemelt rendezvények támogatása – 30 millió Ft
IV.
Balatoni Partnerségi Program – 5 millió Ft
V.
Mozdulj Balaton Program – 5 millió Ft
VI.
Lebonyolítási díj – 8 millió Ft
II. Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése
A BFT 4/2017. (02.10.) számú határozata alapján a forrás felhasználásának 2 részterülete:
1. Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak
támogatása (30 millió forint)
2. Balatoni Monitoring Rendszer fejlesztése (2,5 millió forint)
Jelen előterjesztés keretében a II. / 1. pont felosztására teszünk javaslatot.
A BFT 2017. februári ülésén már jóváhagyott szakmai feltételrendszer:
A biztonság kérdésköre alapfeltétel egy turista desztináció választása esetén. Ezért a Balaton
esetében kiemelt figyelmet és erőforrást kell fordítani a vízbiztonság és közbiztonság
témakörére. A jelenlegi gazdasági helyzetben új, jelentős fejlesztések megvalósítása nem
megoldható, azonban az elmúlt évek fejlesztéseinek működtetését és a biztonságérzetet megadó
készenléti erők jelenlétét biztosítani kell. Megfelelő szintű jelenlét a készenléti erők normatív
finanszírozásában nem látható el, valamint a mentési eszközpark működtetéséhez is többlet
támogatás szükséges.
A támogatás igénybe vehető: Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai
többletfeladatainak támogatására – eszközfejlesztés, működési jellegű támogatás.
A támogatás mértéke: 100%.
Rendelkezésre álló forrás: 30 millió Ft.
A támogatottak köre: Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek
A felosztására a BFT Közbiztonsági Testülete tesz részletes javaslatot a Tanács következő
ülésére.
Felosztás során a Tanács az alábbi elveket kívánja érvényesíteni:
• A megyei Rendőr-főkapitányságok a támogatást a BKÜ területén működő
kapitányságok működéséhez - figyelembe véve a kapitányságok területére vonatkozó
vendégéjszaka-szám megoszlást - használják fel.
• A forrás felhasználása során biztosítani kell, hogy a vízbiztonsághoz kapcsolódó
azonnali, 2017-es szezonra vonatkozó feladatok meg tudjanak valósulni.
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A BFT határozata alapján a köz- és vízbiztonsági feladatokra rendelkezésére álló 30 millió
forintos keretet a BFT Közbiztonsági Testülete (KT) 2017. február 18-i ülésén konszenzussal
hozott döntésével a lenti táblázat szerint javasolja felosztani a kedvezményezett szervezetek
között:
A támogatásra javasolt projektelemek illeszkednek a BFT által korábban elfogadott alábbi
programokhoz, illetve azok részét képező fejlesztési- és megvalósítási célkitűzésekhez:
- Balaton Régió Közbiztonsági Együttműködés Programja;
- Komplex Vízbiztonsági Program;
- Mederbiztonsági Program;
- EULAKES Program (Környezeti stressz alatt álló tavak Európában).
A rendőrség idegenforgalmi idényben jelentkező többletfeladatait alapvetően a települések
által, vagy területükön szervezett sport- és kulturális programjainak biztosítása jelenti, így a
működési költségekre fordítható támogatást a BFT által meghatározott módon, az MRFK
területén belül a vendégéjszaka szám arányában állapították meg.
A KT által támogatásra javasolt szervezetektől a Balatoni Integrációs Nonprofit Kft.
munkatársai a támogatási-kérelem adatlapokat bekérték a projektekre vonatkozóan.
Az elfogadott felosztást az alábbi táblázat tartalmazza:
Szervezet megnevezése

1.

Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság

2.

Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság

3.

Zala Megyei Rendőrfőkapitányság

4.

5.

6.

SMRK Balatoni
Vízirendészeti Kapitányság
Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság (Zala és
Veszprém nevében is)
Vízimentők Magyarországi
Szakszolgálata és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület

7.

Országos Meteorológiai
Szolgálat

8.

Országos Mentőszolgálat

9.

RSOE
Összesen:

Felhasználási cél
A nyári (szezonálisan) megnövekedett turistaforgalom- és
feladat-végrehajtáshoz
kapcsolódó
túlszolgálat
finanszírozása
Intelligens szolgálatirányítási rendszer bevezetése
(digitális tábla vásárlása: a Balatonalmádi és a Tapolcai
Rendőrkapitányság részére)
A ZMRK nyári idegenforgalmi, bűnmegelőzési- és
közbiztonsági programjához kapcsolódó technikai
fejlesztés (drón és tartozékai, tablet)
VÉSZ (Vízi Életmentő Központ) fejlesztéséhez (II. ütem)
szükséges
infokommunikációs
és
informatikai
fejlesztések
„Biztonságban a Balatonon – a rendezvényeken,
fesztiválokon is” szóróanyag / prevenciós anyag készítése

KT javaslat

1.650.000,-

1.650.000,-

800.000,-

1.100.000,-

1.000.000,3 mentőhajó alapszintű tűzoltó-technikai felszerelése a
tavon keletkezett tűzesetekhez történő kivonulás
hatékonyságának növelése érdekében
Közbiztonság és vízbiztonság célú meteorológiai
előrejelzés és riasztás kiszolgálásának fejlesztése
Balaton parti mentőszolgálat szezonális megerősítése
(mentőszolgálat kocsiparkkal történő megerősítése,
kihelyezett mentőállomás indítása Révfülöpön, speciális
mentőegységek letelepítése (gyerek MOK, mentőmotor)
Balatrönk közösségi rádiórendszer digitális fejlesztése

Siófok, 2017. március 02.
Dr. Bóka István
elnök
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2.100.000,700.000,-

1.000.000,20.000.000,30.000.000,-
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…./2017 (03.17.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2017. évi fejlesztési forrás felhasználásáról
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
A Tanács a vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai többletfeladatainak
támogatására biztosított 30 millió Ft forrást az alábbiak szerint használja fel:
A támogatás intenzitása: 100%,
A támogatás formája: vissza nem térintendő támogatás.
Támogatott szervezetek:
Szervezet megnevezése

1.

Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság

2.

Veszprém Megyei Rendőrfőkapitányság

3.

Zala Megyei Rendőrfőkapitányság

4.

SMRK Balatoni Vízirendészeti
Kapitányság

6.

Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Vízimentők Magyarországi
Szakszolgálata és Önkéntes
Tűzoltó Egyesület

7.

Országos Meteorológiai Szolgálat

8.

Országos Mentőszolgálat

9.

RSOE

5.

Felhasználási cél

KT javaslat

A
nyári
(szezonálisan)
megnövekedett
turistaforgalomés
feladat-végrehajtáshoz
kapcsolódó túlszolgálat finanszírozása
Intelligens szolgálatirányítási rendszer bevezetése
(digitális tábla vásárlása: a Balatonalmádi és a
Tapolcai Rendőrkapitányság részére)
A ZMRK nyári idegenforgalmi, bűnmegelőzésiés közbiztonsági programjához kapcsolódó
technikai fejlesztés (drón és tartozékai, tablet)
VÉSZ (Vízi Életmentő Központ) fejlesztéséhez
(II. ütem) szükséges infokommunikációs és
informatikai fejlesztések
„Biztonságban a Balatonon – a rendezvényeken,
fesztiválokon is” szóróanyag / prevenciós anyag
készítése
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mentőhajó alapszintű tűzoltó-technikai
felszerelése a tavon keletkezett tűzesetekhez
történő kivonulás hatékonyságának fokozása
érdekében
Közbiztonság és vízbiztonság célú meteorológiai
előrejelzés és riasztás kiszolgálásának fejlesztése
Balaton
parti
mentőszolgálat
szezonális
megerősítése
(mentőszolgálat
kocsiparkkal
történő megerősítése, kihelyezett mentőállomás
indítása Révfülöpön, speciális mentőegységek
letelepítése (gyerek MOK, mentőmotor)
Balatrönk közösségi
fejlesztése

Összesen:

rádiórendszer

digitális

1.650.000,-

1.650.000,-

800.000,-

1.100.000,-

1.000.000,-

2.100.000,-

700.000,-

1.000.000,20.000.000,30.000.000,-

A BFT döntése az NFM általi jóváhagyást és az NFM-BFT közötti, a fejlesztési forrás
felhasználásáról szóló megállapodás aláírását követően lép hatályba.

Felelős: Dr. Bóka István elnök
Határidő: értelem szerint
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