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Előterjesztés
a BFT Közbiztonsági Testülete 2020. évi közbiztonság fejlesztési
forrás felhasználási javaslatáról
A Tanács 2019. decemberi ülésén tárgyalta és fogadta el az Innovációs és Technológiai
Minisztérium (ITM) által a 2020. évre biztosítandó fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó
tervezetet és az alábbi felosztási javaslatot hagyta jóvá:
Fejlesztési cél
I. Településfejlesztési beruházások
támogatása
II. Közbiztonság – vízbiztonság
fejlesztése

Forrás keret

140 000 000 Pályázati úton történő felhasználás
30 000 000

III. Kiemelt rendezvények támogatása
IV. Balatoni Partnerségi Program
V. Mozdulj Balaton Program
VI. Térségi tájékoztató feladatok
VII. Lebonyolítási díj
Összesen:

Felhasználási javaslat

22 000 000
5 000 000
4 000 000
11 900 000
6 190 000
219 090 000

KT javaslata alapján egyedi
döntéssel
Megyei elnökök és a BFT elnök
javaslata alapján egyedi döntéssel
BFT egyedi döntés
BFT egyedi döntés
BFT egyedi döntés
BFT egyedi döntés

A decemberi ülés keretében a közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése támogatási célterület
kivételével valamennyi fejlesztési cél esetén konkrét felhasználási döntés született.
Jelen napirendi pont keretében terjesztjük elő a BFT Közbiztonsági Testülete (BFT KT) 2020.
februári ülésén összeállított javaslatot a közbiztonság-vízbiztonság fejlesztését legjobban
szolgáló ezévi projektekről és a javasolt támogatási összegekről.
A Közbiztonság-vízbiztonság keret
A BFT 2019. decemberi ülésén jóváhagyta a keret felhasználására vonatkozó szakmai
feltételrendszert az alábbiak szerint:
„A támogatás igénybe vehető: Vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai
többletfeladatainak támogatására – eszközfejlesztés, működési jellegű támogatás, prevenciós
tevékenységek.
A támogatás mértéke: 100%.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
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.”
A BFT határozata alapján a köz- és vízbiztonsági feladatokra rendelkezésére álló 30 millió
forintos keretet a BFT Közbiztonsági Testülete (BFT KT) 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;
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- EULAKES Program (Környezeti stressz alatt álló tavak Európában).
A BFT KT által javasolt felosztást az alábbi táblázat tartalmazza:
Projektgazda szervezet
megnevezése
1.

Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság

Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság
Zala Megyei Rendőr3.
főkapitányság
Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság Balatoni
4.
Vízirendészeti
Rendőrkapitányság
Somogy Megyei Rendőrfőkapitányság Balatoni
5.
Vízirendészeti
Rendőrkapitányság
Vízimentők
Magyarországi
6. Szakszolgálata és
Önkéntes Tűzoltó
Egyesület
Országos Meteorológiai
7.
Szolgálat
Rádiós Segélyhívó és
8. Infokommunikációs
Országos Egyesület
9. Magyar Vöröskereszt
Somogy Megyei Tűzoltó
10.
Szövetség
Balatoni Integrációs
11.
Kh.Np. Kft
Összesen
2.

Felhasználási cél
VÉSZ Központ ergonómiai fejlesztése (a1817-es
vízi segélyhívó szám működtetéséhez
kapcsolódóan)
Az idegenforgalmi szezonhoz kapcsolódó
többletfeladatok finanszírozása
Az idegenforgalmi szezonhoz kapcsolódó
többletfeladatok finanszírozása

BFT KT
javaslat
2.000.000,1.700.000,800.000,-

A 1817-es vízi segélyhívó központ
modernizálása

7.000.000,-

MENTŐÖV (kiemelt projekt) részfeladatok

2.500.000,-

MENTŐÖV (kiemelt projekt) részfeladatok

5.300.000,-

Előrejelzés pontosításához szükséges
informatikai fejlesztések

800.000,-

BALATRÖNK-2 kommunikációs rendszer
kapacitásbővítés és üzemeltetése

5.000.000,-

MENTŐÖV (kiemelt projekt) részfeladatok

1.000.000,-

RSS projekt és képzési modulok kidolgozása

1.900.000,-

TAVIKÉP kamerarendszer 5 állomásának
üzemeltetése

2.000.000,30.000.000,-

A támogatási javaslat elbírálása érdekében – a 368/2011 (XII.31) számú Korm. rendeletben
előírtaknak megfelelően – támogatási kérelem benyújtása szükséges.
A benyújtott támogatási kérelmekről a Tanács a benyújtást követő ülésén fog dönteni.
Kérjük a Tanácsot a BFT KT által javasolt keretfelosztás elfogadására.
Siófok, 2020. február 19.

Balatoni Integrációs Kft.
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…./2020 (02.21.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács megtárgyalta a BFT Közbiztonsági Testülete 2020. évi
közbiztonság fejlesztési forrás felhasználási javaslatáról szóló előterjesztést és az alábbi
határozatot hozza:
 A Tanács elfogadja a BFT KT javaslatát a vízbiztonságért, közbiztonságért felelős
szervezetek turisztikai többletfeladatainak támogatására biztosított 30 millió Ft
forráskeret felosztására vonatkozóan az előterjesztésben foglaltak szerint.


A támogatási döntés meghozatala érdekében – a 368/2011 (XII.31) számú Korm.
rendeletben előírtaknak megfelelően – támogatási kérelem benyújtása szükséges. A
Tanács megbízza munkaszervezetét, a Balatoni Integrációs Kft-t a támogatási
kérelmek bekérésével a támogatásra javasolt projektek projektgazdáitól.



A benyújtott támogatási kérelmekről a Tanács a benyújtást követő ülésén fog
dönteni.

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