A Balaton Fejlesztési Tanács
2021. évi munkaterve
A Balaton Fejlesztési Tanács célja, hogy a Balaton gazdájaként egy közösen elfogadott
fejlesztési program mentén ösztönözze; és külső források, szaktudás bevonásával támogassa a
régióban megvalósuló fejlesztéseket, felkarolja az új, innovatív ötleteket, ösztönözze a régió
egészére kiterjedő elképzelések megvalósítását. Fontosnak érezzük, hogy folyamatosan
figyelve a régió életének eseményeit, változásait, teljeskörű információval rendelkezzünk a
végbemenő gazdasági, társadalmi, környezeti folyamatokról, eseményekről, és erről
tájékoztassuk a régió élete, fejlesztése iránt érdeklődő személyeket, szervezeteket.
Elkötelezettséget érzünk az iránt, hogy híd szerepet betöltve teret adjunk a régió
fejlesztésében résztvevő szervezetek párbeszédének, együttműködésének.
A fentiek alapján a Tanács 2020-ban az alábbi feladatokat kívánja ellátni:
2021. évi fő feladatok
A Tanács 2021. évi főbb feladatait a Szervezeti és Működési Szabályzat II. fejezetében
szereplő és a 2021. évi munkatervében elfogadott feladatok határozzák meg.
A 2021. év kiemelt feladatai a Balaton Fejlesztési Tanács számára:
 a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának
elkészítése az Uniós források országos szintű tervezési módszertanához illeszkedve,
 önálló lebonyolítású térségi projektek előkészítése, megvalósítása,
 a Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi
szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése.
A BFT feladatainak részletesebb kifejtése:
1. A Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési programjának
elkészítése az Uniós források országos szintű tervezési módszertanához illeszkedve.
2020. évben elkészült a Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési koncepciójának
aktualizálása az Országos Fejlesztési és Területfejlesztési Koncepció (OFTK)
módosításához illeszkedve. Az aktualizált koncepció a BFT által elfogadásra került.
Az aktualizált koncepció alapján 2020. év végére elkészült a 2021-2027 évekre szóló
területfejlesztési program Stratégia elemének egyeztetési változata, mely a társadalmi
egyeztetést követően 2021. év első negyedévében kerül elfogadásra.
A Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló területfejlesztési program Operatív
Program elem – az elfogadott koncepció és stratégia alapján - az Uniós források országos
szintű tervezési módszertanához illeszkedve kerül elkészítésre.
2.

A Balaton Kiemelt Térség fejlődésének nyomon követése, folyamatos monitoring
tevékenység végzése:
 társadalmi és gazdasági helyzetének, környezeti állapotának, adottságainak vizsgálata,
 éves monitoring jelentés készítése,
 felkérés alapján közreműködés a szakpolitikai, szakmai együttműködésekben (pl:
Balaton Részvízgyűjtő Vízgazdálkodási Tanács).
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3. A Balaton fejlesztésére vonatkozó 1861/2016 (XII.27.) számú Kormányhatározat
(továbbiakban: Kormányhatározat) végrehajtásában való közreműködés;
 Tájékoztatás készítése a program megvalósulásáról a pénzügyminiszter részére.
 Közreműködés valamennyi operatív program monitoring bizottság munkájában,
valamint a monitoring bizottságok feladatkörének bővülése révén részvétel a 2021-27
időszakra vonatkozó monitoring munkában.
4. A Balaton Klímastratégia megvalósítása;
A Balaton Kiemelt Térségi Klímastratégia célja, hogy a Nemzeti Éghajlatváltozási
Stratégiára és a megyei klímastratégiákra épülve összegezze és meghatározza azokat az
intézkedéseket, amelyek elősegítik a Balaton térség aktív szerepvállalását a klímaváltozás
csökkentése, illetve az ahhoz való alkalmazkodás területén. A Stratégia 2020.-ban került
elfogadásra. Célunk a Stratégiában foglalt feladatok folyamatos megvalósítása.
5. A Balaton régiót érintő jogszabályok kialakításában, felülvizsgálatában, végrehajtásában
való közreműködés, valamint e tárgyban a települési önkormányzatok koordinációja;
 jogszabály alkotási folyamat figyelése,
 tervezetekkel kapcsolatban a térségi szereplők véleményének megkérdezését
követően egységes BFT álláspont kialakítása, képviselete,
 térségi szereplők által kezdeményezett jogszabály változtatási igények vizsgálata,
indokoltság esetén azok támogatása.
6. A Balaton Kiemelt Térség önkormányzatai közötti együttműködés erősítése, a térségi
szintű problémák megoldására közös javaslatok, megoldások előkészítése. Tervezett
témakörök: vízfelület használata, építészeti arculat, beépítettség, stb.
7.

A régió fejlesztéséhez kapcsolódó tájékoztatási feladatok végzése;
 Folyamatos információ biztosítás a Tanács és a régió fejlesztésével
kapcsolatban a Balaton fejlesztésében érdekelt szervezetek, sajtó részére,
 A Balaton mint komplex élettér köztudatbeli erősítése, azaz a térség a
turisztikai desztináció mellett az itt élő lakosság, vállalkozók,
üdülőtulajdonosok élettere, és egy sérülékeny természeti egység egyaránt.

8. A Balaton nemzetközi ismertségének fejlesztése, a tavak érdekeinek védelmében
nemzetközi kapcsolatok erősítése, együttműködések támogatása, konferenciák szervezése,
szakmai programokon részt vétel.
9. A Balaton Kiemelt Üdülőterület területén fekvő állami tulajdonú ingatlanok tulajdonjog
átruházásához kapcsolódó előzetes véleményezés elvégzése 254/2007 (X.4) Korm rendelet
(Az állami vagyonnal való gazdálkodásról kiegészítése) alapján.
BFT célfeladatok, a BFT több évre visszanyúló programjainak, projektjeinek 2021. évi
feladatai:
10. A 2021. évi BFT fejlesztési forrás felhasználásával a térség fejlesztését szolgáló
beruházások, fejlesztések, programok támogatása.
11. Előző évi BFT fejlesztési forrás felhasználásának
kötelezettségekhez kapcsolódó feladatok ellátása.
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ellenőrzéséhez,

jelentési

12. Mozdulj Balaton projekt előkészítése, 2021. évi lebonyolítása.
13. Balaton régiós szakmai együttműködési program (Balatoni Partnerségi Program) 2021.évi
megvalósítása. Tervezett témakörök:
 klímaváltozáshoz kapcsolódó feladatok a régióban, térségi szemléletformálási
program,
 környezettudatos régió,
 vízpartrehabilitáció, partvédőművek.
14. Balaton (Építészeti) Arculati kézikönyv elkészítése
A Balatoni Arculati Kézikönyv a Miniszterelnökség szakmai iránymutatása és pénzügyi
támogatása mellett kerül kidolgozásra. Célja, hogy a Területrendezési törvény és a
vízpart-rehabilitációs tervek rendelkezéseivel összhangban meghatározza azon
követelményeket, amelyek a Balaton vízparti területeinek egyedi arculatának
megőrzéséhez szükségesek, összhangban az érintett települések által már elfogadott
Településképi Arculati Kézikönyvekkel. A Balatoni Arculati Kézikönyv ezáltal segíti az
építkezni vágyókat és az építésügyi szakmagyakorlókat a területrendezési előírások és a
településképi és településrendezési követelmények összehangolásában és megfelelő
alkalmazásában.
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II. Ülések
Siófok, 2021. február 19.
1. Előterjesztés a BFT Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról - A
szervezeti-működési szabályzat elfogadása (módosítása) a Tanács tagjai minősített
többségének (szavazati joggal rendelkező tagok 2/3-a) támogató szavazatával
fogadható el.
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
2. Tájékoztató a Balaton fejlesztéséhez kapcsolódó kormányzati feladatok
előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről
Előterjesztő: felkérés alapján az érintett szervezetek, Balatoni Integrációs Kft.
3. Tájékoztató a tagszervezetek 2020. évi tevékenységéről, 2021. évi terveiről
Előterjesztők: felkérés alapján az érintett megyei tagszervezetek
4. Előterjesztés a BFT 2021. évi munkatervéről
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök
5. Előterjesztés a BFT 2021. évi költségvetéséről és a 2020. évi beszámolójáról
Előterjesztő: Dr. Bóka István elnök
6. Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi pénzügyi
tervéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
7. Előterjesztés a BFT közbiztonsági forráskeretének felosztására vonatkozó
Közbiztonsági Testület javaslatáról, valamint a Közbiztonsági Testület 2021. évi
munkatervéről
Előterjesztő: BFT Közbiztonsági Testület elnöke
8. Előterjesztés a "Mozdulj, Balaton!" strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2021. évi
tervezetéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
9. Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség Területfejlesztési Programja III. kötet
(Stratégiai Program 2021-2027) társadalmi egyeztetést követő változatának, és a
kiemelt térségi operatív program javaslattételi dokumentumának elfogadásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
10. Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség 2020. évre vonatkozó monitoring jelentéséről
(előzetes jelentés)
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
11. Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöki határozatainak elfogadásáról (2020.
november 19 - 2021. január 29.) között
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
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Siófok, 2021. május 14. (21.)
1. Tájékoztató a Balaton fejlesztéséhez kapcsolódó kormányzati feladatok
előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről (részletesebben kifejtve az egyes
ülések napiredjeinek felsorolását követően)
Előterjesztő: felkérés alapján az érintett minisztériumok, kormányzati szervek,
Balatoni Integrációs Kft.
2. Tájékoztató a turisztikai szezont érintő feladatokról
(A tájékoztatóban kérjük az alábbi témakörök ismertetését is:
 az MTÜ balatoni turisztikai marketing tevékenységének bemutatása,
 a Balaton turizmusának jövője a COVID19 tapasztalatai alapján,
 Balatoni TDM szervezetek tevékenységének ismertetése,
 strandok területéhez tartozó vízfelületeken hínármentesítés és iszapkotrás
elvégzéséhez szükséges források, pályázati lehetőségek a turisztikai szezonra
való felkészülés érdekében)
Előterjesztők: Magyar Turisztikai Ügynökség Zrt., Balatoni Turizmus Szövetség
3. Tájékoztató a Magyar Vitorlás Szövetség tevékenységéről, aktuális feladatairól és
terveiről
(A tájékoztatóban kérjük az alábbi témakör ismertetését is: a túravitorlázás fejlesztése,
a balatoni kikötők túravitorlázásba történő érdemi bevonására vonatkozó tervek)
Előterjesztő: Magyar Vitorlás Szövetség
4. Tájékoztató a Balatoni Üdülőkörzet megközelítését elősegítő közlekedési
infrastruktúra fejlesztések előrehaladásáról
(A tájékoztatóban kérjük az alábbi témakörök ismertetését is: M76, balatoni
bringakörút, észak-balatoni vasútvonal villamosítása.)
Előterjesztő: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt.
5. Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló fejlesztési
programjának tervezési folyamatáról, a Balaton Kiemelt Térség területfejlesztési
tervdokumentumainak stratégiai környezeti vizsgálatáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
6.

Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség 2020. évre vonatkozó monitoring jelentéséről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

7. Beszámoló a BFT Közbiztonsági Testület 2020. évi tevékenységről, az idegenforgalmi
szezon fontosabb eseményeiről
Előterjesztő: BFT Közbiztonsági Testület elnöke
8.

Előterjesztés a BFT 2021. évi fejlesztési forrásának felhasználásáról (közbiztonsági
keret, rendezvény keret)
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.

9.

Előterjesztés a Balaton Fejlesztési Tanács 2020. évi ellenőrzési tervének
megvalósításáról és a 2021.évi ellenőrzési tervéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
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10. Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2020. évi
beszámolójának elfogadásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
11. Tájékoztató a Balaton (Építészeti) Arculati kézikönyv készítéséről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
Siófok, 2021. szeptember 10. (17.)
1. Tájékoztató a Balaton fejlesztéséhez kapcsolódó kormányzati feladatok
előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről (részletesebben kifejtve az egyes
ülések napiredjeinek felsorolását követően)
Előterjesztő: felkérés alapján az érintett minisztériumok, kormányzati szervek,
Balatoni Integrációs Kft.
2. Tájékoztató a Balaton térség környezet- és természetvédelmét érintő kérdésekről,
tervezett és megvalósult projektekről
(A tájékoztatóban kérünk kitérni a belterületen megjelenő vadak, vadkárok témakörre)
Előterjesztő: Agrárminisztérium, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság
3. Tájékoztató a Balaton térség vízgazdálkodását érintő kérdésekről, tervezett és
megvalósult projektekről
(A tájékoztatóban kérjük az alábbi témakörök ismertetését is:
 a 2020-2021. évi vízminőség-védelmi kotrások eredményei, előirányozott
kotrási tervek, tevékenységek,
 a nádgazdálkodás, nádasok védelme,
 a Sió csatorna fejlesztésére vonatkozó projekt bemutatása, a Sió csatorna
felsővízi főművei építési ütemeinek alakulása, kapcsolódás a Tolna megyei Sióprojekthez,
 a Balaton-parti partvédőművek általános állapota, tervezett felújítások,
különös tekintettel a megemelt vízszintből adódó problémákra, finanszírozási
lehetőségekre
 vízkészletgazdálkodás, öntözési lehetőségek bemutatása,
 Balaton vízszintjének szabályozása,
 déli partszakasz rekonstrukciója, északi partszakasz problémáinak áttekintése,
 Balaton részvízgyűjtőre vonatkozó vízgyűjtőgazdálkodási terv felülvizsgálata)
Előterjesztő: Országos Vízügyi Főigazgatóság
4. Tájékoztató a Balaton régió ivóvízellátásáról, a Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
Balaton Kiemelt Térségben végzett feladatairól, a tervezett fejlesztésekről
Előterjesztő: Dunántúli Regionális Vízmű Zrt.
5. Tájékoztató a Balatoni Limnológiai Intézet tevékenységéről, kutatási eredményeiről
Előterjesztő: Balatoni Limnológiai Intézet
6. Tájékoztató a Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. tevékenységéről
(A tájékoztatóban kérjük az alábbi témakör ismertetését is: a Balaton környéki
horgászversenyek környezeti hatásai)
Előterjesztő: Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt.
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7.

Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló felülvizsgált
területfejlesztési dokumentumainak elfogadásáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft

8. A 2021. évi idegenforgalmi szezon köz- és vízbiztonsági gyors mérlege.
Előterjesztő: BFT Közbiztonsági Testület elnöke
Siófok, 2021. december 03. (17.)
Napirend előtt: A Közbiztonsági Díj átadása.
1. Tájékoztató a Balaton fejlesztéséhez kapcsolódó kormányzati feladatok
előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről (részletesebben kifejtve az egyes
ülések napiredjeinek felsorolását követően)
Előterjesztő: felkérés alapján az érintett minisztériumok, kormányzati szervek,
Balatoni Integrációs Kft.
2.

Tájékoztató a partnerszervezetek tevékenységéről (BSZ, BCSZSZ)
Előterjesztők: felkérés alapján az érintett szervezetek

3. Tájékoztató a Balaton térséget érintő fejlesztési tevékenységekre a 2023. évi Európa
Kulturális Fővárosa programmal összefüggésben
Előterjesztő: az Európa Kulturális Fővárosa 2023 Veszprém nyertes pályázati
programja megvalósításának koordinálásáért felelős kormánybiztos, VeszprémBalaton 2023 Zrt.
4. Tájékoztatás a Balatoni Hajózási Zrt. tevékenységéről és fejlesztési projektjeiről
Előterjesztő: Balatoni Hajózási Zrt.
5.

Előterjesztés a Balaton Kiemelt Térség 2021-2027 évekre szóló fejlesztési
programjának elfogadásáról (napirend tárgyalása aktuális feladatok esetén)
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft

6. Tájékoztató a „Mozdulj Balaton!” strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2021. évi
lebonyolításáról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
7. Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. részvételével
benyújtott, megvalósuló nemzetközi projektekről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
8. Tájékoztatás a Balaton Kiemelt Térség Klímastratégiájával kapcsolatban elvégzett
feladatokról
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft.
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Siófok, 2022. február 11 (18., 25)
1. Tájékoztató a Balaton fejlesztéséhez kapcsolódó kormányzati feladatok
előrehaladásáról és a szükséges intézkedésekről (részletesebben kifejtve az egyes
ülések napiredjeinek felsorolását követően)
Előterjesztő: felkérés alapján az érintett minisztériumok, kormányzati szervek,
Balatoni Integrációs Kft.
2. Tájékoztató a tagszervezetek 2021. évi tevékenységéről, 2022. évi terveiről
Előterjesztők: felkérés alapján az érintett megyei tagszervezetek
3. Előterjesztés a BFT 2022. évi munkatervéről
Előterjesztő: BFT elnök
4. Előterjesztés a BFT 2022. évi költségvetéséről és a 2021. évi beszámolójáról
Előterjesztő: BFT elnök
5. Előterjesztés a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. 2022. évi pénzügyi
tervéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
6. Előterjesztés a "Mozdulj, Balaton!" strandi szabadidős sportprogram-sorozat 2022. évi
tervezetéről
Előterjesztő: Balatoni Integrációs Kft.
A Balaton Fejlesztési Tanács minden ülésén a „Tájékoztató a Balaton fejlesztéséhez
kapcsolódó kormányzati feladatok előrehaladásáról” című napirendi pont keretében aktualitástól függően - az alábbi témakörök tárgyalását tervezzük (munkatervhez beküldött
javaslatok alapján):
 beszámoló a balatoni vízpart rehabilitációs tervek felülvizsgálatának előrehaladásáról,
 tájékoztató a Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről
szóló 2018. évi CXXXIX. törvény alapján végzett feladatokról, különös tekintettel a
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet Területrendezési Tervével kapcsolatban,
 tájékoztató a Balaton-felvidék Kultúrtáj világörökségi várományos helyszín jelenlegi
státuszáról, valamint a világörökségi cím megszerzéséhez szükséges további
feladatokról (Roadmap / stratégiai útiterv készítése),
 tájékoztatás a 2021-2027. évekre szóló országos tervezési folyamatról,
 tájékoztató a koronavírus-járvány okozta gazdasági nehézségeket célzó kárenyhítő
intézkedésekről, vállalkozások részére nyújtott támogatási programokról a Balaton
térségben,
 tájékoztató a turizmus
tapasztalatairól,

stratégia

megvalósításának

állásáról,

a

végrehajtás

 tájékoztató a Magyar Turisztikai Ügynökség a turisztikai ágazat 2021-2027-es
tervidőszakra szóló célkitűzéseiről, a Balatonnal kapcsolatos fejlesztési terveiről,
 tájékoztató
az
Északnyugat-Magyarországi
valamint
a
Dél-dunántúli
Gazdaságfejlesztési Zóna terveiről és a program előrehaladásáról, kiemelt tekintettel a
Balatont érintő fejlesztési lehetőségekre.
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Az év során várható, hogy egyes szakterületekre vonatkozóan konferencia kerül
megrendezésre. Ebben az esetben a BFT üléseken tervezett azonos témájú tájékoztatók a
konferencia keretében kerülnek részletes megvitatásra.
Amennyiben a BFT által végzett feladatok, egyeztetések úgy kívánják, a BFT elnöke
rendkívüli ülés keretében egyeztet a tanács tagjaival.

Siófok, 2021. február 12.

Dr. Bóka István
elnök
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