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Előterjesztés
a BFT 2022. évi fejlesztési forrásának felhasználásáról
A Balaton Fejlesztési Tanács részére 2022. évben két különböző hazai forráskeretből áll
rendelkezésre fejlesztési forrás:
a) Az ITM által évente biztosított 219,09 millió Ft (térségfejlesztési forrás),
b) Az ITM energia és klímapolitikai célokra fordítható fejezeti kezelésű előirányzata
terhére 500 millió Ft (klímaadaptációs forrás).
A térségfejlesztési forrás felhasználásról 2022. januári ülésén döntött a Tanács, a Támogatási
Okirat előkészítése, aláírása folyamatban van.
Jelen előterjesztésben a klímaadaptációs forrás felhasználására, és részben ebből fakadóan a
térségfejlesztési forrás felhasználásának módosítására teszünk javaslatot.

I.

Az ITM energia és klímapolitikai célokra fordítható fejezeti kezelésű
előirányzata terhére biztosított 500 millió Ft felhasználására
vonatkozó javaslat

A klímapolitikáért felelős államtitkárság először a tavalyi év folyamán támogatta a térség
klímaadaptációs tevékenységét a Balaton Fejlesztési Tanácson keresztül. A támogatásból – a
Kiemelt térség klímastratégiája alapján - a klímaváltozás mértékét, hatását csökkentő települési
fejlesztések kerültek támogatására, illetve elindítottunk egy középiskolásoknak szóló
szemléletformáló programot.
A Térség klímaadaptációs tevékenységének ösztönzése, segítése érdekében 2022. évben is
szeretnénk folytatni a tavaly megkezdett munkát, melyhez az ITM Klímapolitikai
államtitkársága 500 millió Ft klímaadaptációs forrást biztosított.
A forrást a tavalyi célok, projektek folytatása mellett további klímaváltozás elleni védekezést
szolgáló tevékenységekhez javasoljuk felhasználni. Javasolt projektek:
1. Pályázati támogatás a klímaváltozás mértékét, hatását csökkentő települési fejlesztések
támogatására a Balaton Kiemelt Térségben, a 2021. évi felhívás folytatásaként.
2. Klímaadaptációs verseny és a Balaton Klíma Akadémia létrehozása középiskolások
részére. A 2021. évi program folytatását tervezzük újabb osztályok, iskolák
bevonásával, folyamatosan bővülő szakmai ismeretátadással.
3. A vállalkozások klímatudatosságának felmérése a régióban. A vállalkozások
tevékenységének klímatudatossá alakításában sok potenciál van, azonban a kisebb
vállalkozásoknak szükségük van szakmai útmutatásra, abban, hogy a saját
tevékenységükben hogy tudják ezeket beépíteni.
4. A Balaton térségében az elmúlt években megvalósult fejlesztések jelentősen
átalakították a térség környezeti, beépítettségi viszonyait, ezzel növelve annak klíma-,
és környezeti szempontú sérülékenységét. Mindezek alapján szükségesnek tartjuk egy
térségi klíma-, és környezetvédelmi program kidolgozását.
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Javasolt forrásfelosztás:
Feladat
Pályázati támogatás a klímaváltozás mértékét, hatását csökkentő
települési fejlesztések támogatására
Klímaadaptációs verseny és a Balaton Klíma Akadémia létrehozása
középiskolások részére
A vállalkozások klímatudatosságának felmérése a régióban
Térségi környezetvédelmi program kidolgozását
Lebonyolítási díj
Összesen:

Forrás
350.000.000,-Ft
120.000.000,-Ft
10.000.000,-Ft
7.500.000,-Ft
12.500.000,-Ft
500.000.000,-Ft

1. Pályázati támogatás a klímaváltozás mértékét, hatását csökkentő települési fejlesztések
támogatására
A Tanács 2022. januári ülésén döntött a térségfejlesztési forrás keretében, pályázati úton
támogatandó települési fejlesztések köréről. A pályázat feltételrendszere a 2021. évi pályázat
alapján került meghatározásra, azonban a kisebb forrás miatt (130,9 millió Ft) csökkentett
támogatási területtel.
A klímaadaptációs forrás rendelkezésre állásával a 2021. évi településfejlesztési kerethez
hasonló nagyságrendű forrás (480,9 millió Ft) áll rendelkezésünkre, így javasoljuk a 2021. évi
felhívás feltételrendszerének alkalmazását, mely a támogatási célokat az alábbiak szerint
osztotta/osztja meg a két forrás között:
Támogatási
témakörök





Forrás
nagysága:

Klímaadaptációs forrás
Klímaváltozás környezeti hatásait mérséklő
önkormányzati közterületi fejlesztések
támogatása:
 Települési közterületek fejlesztése,
zöldfelületek
kialakításának,
rehabilitációjának támogatása,
 Parti sétányok kialakítása, fejlesztése
Környezettudatos, közterület karbantartását
szolgáló elektromos eszközök, járművek
beszerzése, valamint a hozzájuk kapcsolódó
nem nyilvános töltőpont kiépítése.
350.000.000,-Ft

Térségfejlesztési forrás
Partvédőművek fejlesztése
Felhagyott
temetők,
kegyeleti
parkok
rehabilitációja
 Helyi értékeket bemutató
és/vagy
közösségfejlesztést célzó
közterületi fejlesztések



130.900.000,-Ft

Mivel az egyes támogatási területekre vonatkozó egyéb feltételek (támogatási korlátok,
mértékek, települési kör lehatárolások, becsatolandó dokumentumok, bírálati szempontok, stb)
megegyeznek, ezért – a 2021-es felhívás szerint - egy pályázati felhívás keretében javasoljuk a
támogatási lehetőségeket meghírdetni.
A pályázati felhívás szakmai tartalma az előterjesztés második felében, a településfejlesztési
beruházások támogatása keret fejezetében kerül kifejtésre.
2. Klímaaadaptációs verseny és a Balaton Klíma Akadémia létrehozása középiskolások
részére
A projekt a széleskörű szemléletformáló tevékenység egyik legfogékonyabb rétegének, a
középiskolásoknak a bevonására irányul. A projekt célja, hogy elérje a társadalom felnövekvő
nemzedékét, a következő generációnak legjobb tudásunk szerint minden segítséget, ismeretet
megadjon ahhoz, hogy az egybolygós életmód koncepció váljék a hétköznapi lét témájává, a
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közösségek együtt keressék és műveljék a Föld védelmének, a klímaváltozás mérséklésének
lehetséges megoldásait.
A projekt célja:
„Jövő generáció képzés”
A fenntarthatóság feltétele négy alappillér - a környezet, az energia, a gazdaság és a társadalom
– egyensúlya. Ha ezeket egyensúlyba hozzuk, akkor az eljövendő generáció számára is
biztosítjuk azokat az életfeltételeket, amelyeket ma élvezhetünk. Meg kell őriznünk a biológiai
sokféleséget és úgy kell használnunk az élettereket, hogy optimalizáljuk a társadalmi,
gazdasági, környezeti és energia pilléreket. Hatalmas lehetőség rejlik az újrahasznosítható
energiákban: a napenergiában, a szélenergiában, a biomasszában, a hullámzásban, ezek
kihasználása az emberi leleményességtől és a fiatalok tettrekészségétől függ, csak így lehet
derűs a jövő.
A projekt keretében tervezett tevékenységek:
1. 2022-23 tanévre vonatkozó középiskolai verseny lebonyolítása, és
2. Balaton Klíma Akadémia létrehozása a BFT munkaszervezetének irodaházában.
A projekt lebonyolítója a Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete, a Balatoni Integrációs
és Fejlesztési Ügynökség Kh. Np. Kft.
A projekt időtartama: 2022.06.01 – 2023.12.31.
1. A diákverseny tervezett programja, tevékenységei:
a/ Platform működtetése.
A Balatoni Integrációs Kft. weboldalán működtetünk egy felületet, amely egy olyan
színtér/virtuális tér, amely a partnerek, versenyzők részére többféle tartalommal és
funkciókkal, szolgáltatásokkal kíván támogatást nyújtani.
b/ Online / személyes szakmai előadások szervezése a csapatok által választott
témakörökben.
c/ Szakmai tanulmányutak szervezése a résztvevő csapatok /osztályok számára.
d/ A jelentkezett csapatok bevonásával a résztvevő iskola tanulóinak bevonása.
e/ Csapatok részére versenyfordulók meghatározása, lebonyolítása.
f/ Beérkezett versenyművek bírálata,
e/ Diákkonferencia a zsűrizés során megfelelőnek talált csoportok szakmai munkájának
bemutatása, eredményhirdetés.
g/ Folyamatos szakmai mentor tevékenység biztosítása a csapatok részére.
2. A Balaton Klíma Akadémia létrehozásának főbb feladatai:
A munkaszervezet jelenlegi irodaháza Balaton Klíma Akadémiaként üzemeltetendő
részének felújítása, az oktatóközponti funkcióhoz kapcsolódóan 2 oktatóterem, 1
iroda/kiszolgáló helyiség, szociális blokk kialakítása.
Az oktatóterem a klímadaptációs tevékenységek általunk, azaz a lakosság, iskolások, stb
által megvalósítható lehetőségeinek bemutatására koncentrál elsősorban interaktív,
multimédás bemutató eszközök, illetve a technológiai innovációk ismertetésével. Célunk a
lakosság számára egyszerűen, érthetően bemutatni a rendelkezésünkre álló
klímaadaptációs lehetőségeket, újdonságokat.
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Tervezett költségvetés:
Költségvetés
Szakértői díjak (előadók, mentorok)
Tanulmányi kirándulások a versenyzőknek, verseny nyeremények
Verseny technikai feltételeinek biztosítása (honlap, platform)
Projektmenedzsment
Balaton Klíma Akadémia kialakítása (épület felújítás, oktató
eszközök beszerzése)
Összesen:

ktg összesen:
13 400 000
8 000 000
600 000
3 000 000
95 000 000
120 000 000

A Balaton Klíma Akadémia beruházásának részletes műszaki tartalma, tervezett költségvetése
a Tanács következő ülésére kerül előterjesztésre.
3. A vállalkozások klímatudatosságának felmérése a régióban.
Balatoni vállalkozások a globális klímaváltozás idején – célzott kutatás megvalósítása a kiemelt
térség vállalkozásai körében.
A célzott kutatást az alábbi modulokban tervezzük megvalósítani.
1. Megalapozó munkarész - A Balaton Kiemelt Üdülőkörzet vállalkozási szerkezetének
elemzése
A rendelkezésre álló települési és kiemelt üdülőkörzeti szintű statisztikai adatok (KSH) alapján
a térség vállalkozási szerkezetének részletes elemzése történik meg az alábbi elemzési
metszetekben:
- Vállalkozások tevékenységi köre (pl. TEÁOR-kód)
- Vállalkozások jogi formái
- Vállalkozási demográfia
- A kiemelt térség belső területi különbségei a fenti dimenziókban
- A fenti dimenziók időbeli alakulása az elmúlt két évtizedben
A megalapozó munkarész során, a minél alaposabb helyzetfeltárás érdekében fókuszcsoportos
irányított beszélgetést tervezünk megvalósítani 8-10 – különböző területeken érdekelt - térségi
vállalkozóval. A helyzetfeltárás során számítunk a megyei kereskedelmi és iparkamarák
kapcsolatrendszerére és információira is.
A statisztikai adatokat részletes, térképekkel és ábrákkal illusztrált tanulmányban elemezzük.
Az elemzés eredményeként előáll egy olyan adatbázis és tudásanyag, melynek segítségével
meghatározhatók – elsősorban tevékenység szerint - a kiemelt térség azon vállalkozási
csoportjai, melyek a klímatudatosság vizsgálata és annak esetleges javítása szempontjából
kiemelt szerepet játszhatnak. A célcsoport meghatározása szakértő bevonásával történik.
2. Esettanulmányok (20 db)
A kijelölt célcsoport 20 kiválasztott vállalkozásánál esettanulmányok készítése, mely során
interjúk segítségével, és tevékenységük elemzésével vizsgáljuk környezet- és
klímatudatosságukat, környezetre gyakorolt hatásukat, szemléletformáló aktivitásukat…stb.
Az esettanulmányokban vizsgált szempontok, az interjúk sablonja szakértő bevonásával kerül
meghatározásra.
3. Zárótanulmány
A munka fő eredménye egy olyan szintetizáló tanulmány, melyben teljes képet kaphatunk a
kiemelt térség vállalkozási szerkezetéről, az üdülőkörzeti vállalkozási szektor környezet- és
klímavédelem kapcsán azonosítható relevanciáiról, tevékenységéről. Konkrét példákon
keresztül kívánjuk bemutatni, hogy jelennek meg a klímatudatosság aspektusai a vállalkozások,
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gazdasági szervezetek működésében, tevékenységében. A zárótanulmány fő hozzáadott értéke,
hogy az elemzői következtetések és a gyakorlatban is hasznosítható fejlesztéspolitikai ajánlások
mellett a vállalkozások klímatudatosságának javítását célzó, a helyzetelemzés és az
esettanulmányok eredményein nyugvó szakértői ajánlások is beépítésre kerülnek.
Tervezett költésgvetés:
Modul
1. modul
2. modul
3. modul
Összesen:

tevékenység

Fókuszcsoportos interjú, iparkamarai interjúk
Adatbázisépítés, adatelemzés, adatvizualizáció
esettanulmányok – 20 db
zárótanulmány

tervezett költség
(bruttó)
500.000 Ft
1.000.000 Ft
6.000.000 Ft
2.500.000 Ft
10.000.000 Ft

4. Térségi környezetvédelmi program
A környezetvédelmi program az alábbi tematika alapján kerül kidolgozásra:
A Környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. Törvény IV. fejezete
hangsúlyozza, hogy a környezetvédelem egyre erőteljesebb szemléletmódjának alapvető oka
egyrészt a hosszú távon nem fenntartható gazdálkodás következtében a természeti erőforrások
egyre gyorsabb ütemű felhasználása, másrészt a gazdasági tevékenységek hatásaként a
környezetbe kibocsátott szennyező anyagok növekvő mennyisége.
Ahogy Európa más területein, úgy a Balaton Régióban is tetten érhetőek bizonyos kedvezőtlen
környezeti folyamatok, amelyek mögött általában a gazdasági-társadalmi-természeti egyensúly
rövidtávú gondolkodás miatti eltolódása áll. Ezzel párhuzamosan a régióban megjelent a
felelősségteljes szemlélet, amely megfelelő szakértelemmel és forrásokkal párosítva képes a
környezetvédelem, fenntarthatóság érvényesítésére.
Legutoljára 2001-ben készült környezetállapot felmérés és feladatterv összeállítása a
környezetállapot javítására a Balaton térségében az 1068/1996. (VI.21.) Korm. határozat
végrehajtása érdekében az illetékes környezetvédelmi felügyelőségek közreműködésével. A
környezet változás felgyorsult folyamatai szükségessé teszik a térségi viszonyok felmérését,
szükséges feladatok meghatározását.
A térségi környezetvédelmi programnak célja a környezeti elemek vizsgálata, a kedvező, illetve
hátrányos folyamatok számbavétele, illetve az ezekkel kapcsolatos társadalmi és gazdasági
összefüggések feltárása, és ezt követően egy Operatív Program készítése megfelelő
intézkedésekkel, beavatkozásokkal.
Módszertan:
 A hatóságoktól, közszolgáltatóktól egyéb szervezetektől bekért adatok feldolgozása,
elemzése.
 Nyilvános, interneten elérhető adatbázisokból (elsősorban környezetvédelmi témakörű
pl. LAIR, OKIR…), rendszerekből adatok kigyűjtése, elemzése.
 Települési Információs Rendszerből (TEIR) adatok lekérése, legyűjtése és elemzése,
valamint összehasonlítása a szolgáltatást végző szervezetek által rendelkezésre
bocsátott adatokkal.
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A program szerkezete:
Környezeti állapotfelmérés
 Éghajlat
 Környezeti elemek állapota
o Levegő
o Vizek
o Föld
o Természetvédelem, környezeti és ökológiai állapot
 Térség / települési környezeti állapot
o Kommunális infrastruktúra
o Közlekedési infrastruktúra
o Épített környezet állapota
o A lakosság egészségi állapota, környezet-egészségügyi összefüggések
Stratégiai Program
A környezetvédelmi stratégia célja – az érvényben lévő Nemzeti Környezetvédelmi Program,
Biodiverzitás Stratégia, II. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia (NÉS-2) céljaival, a környezet
védelmét szolgáló jogszabályokkal, valamint a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet területrendezési
tervére vonatkozó előírásokkal összhangban: célkitűzések, prioritások, környezetvédelmi
stratégiai szempontok meghatározása.
Operatív Program
A helyzetértékelési fejezetre és a környezetvédelmi stratégiájára építve kerülnek
megfogalmazásra legfontosabb, fontosabb és fontos környezetvédelmi feladatok a 2024-2029.
közötti időszakra vonatkozóan.
A feladatok a következő formában kerülnek meghatározásra:
– a kapcsolódó célállapot (a Stratégiai fejezetnek megfelelően),
– megvalósítás várható időpontja,
– várható költség,
– rendelkezésre álló pénzügyi források,
– a feladat megvalósításának eredménye,
– végrehajtásért felelős szervezet.

II. Településfejlesztési beruházások támogatására vonatkozó pályázati
felhívás javasolt feltételrendszere
Az előterjesztés I. pontjában tettünk javaslatot a településfejlesztési pályázati felhívás
keretében támogatandó támogatási területek felosztására, a klímadaptációs fejlesztési forrás és
a térségfejlesztési forrás elkülönítésére. Mint jeleztük az egyes támogatási területekre
vonatkozó további feltételek (támogatási korlátok, mértékek, települési kör lehatárolások,
becsatolandó dokumentumok, bírálati szempontok, stb) megegyeznek, ezért ezeket egyben
terjesztjük a Tanács elé:
A pályázat célja:
A pályázat célja a klímaváltozás mérséklését és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodást
elősegítő beruházási elemek, zöldfelületi fejlesztések megvalósítása.
A pályázat olyan fejlesztésekre kerül kiírásra ahol a terület használati funkciójától függetlenül
a vízmegtartás, a klímaadaptáció a fő szempont. Ami azt jelenti, hogy a települési közterületek
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fejlesztési vagy területhasználati céljukban, vagy használati funkciótól függetlenül műszaki
kialakításukkal hatékonyan és természetes módon tudnak hozzájárulni a klímaadaptációhoz.
Cél, hogy kialakításukban a természetességre törekvő, egyszerű megoldások jelenjenek meg,
melyek közvetlenül szolgálják a terület klímaadaptációját, vízmegtartó képességének
növelését. Fontos elérendő cél, hogy a csapadékvízre, a zöldfelületekre és a biomasszára
egyaránt erőforrásként tekintve a zöldfelületek értékét a klímaadaptációs-, vízmegtartó
képességük és szén-dioxid elnyelő képességük határozza meg, ne pedig a beépített anyagok
értéke.
A pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló forrás:
 Az „A” és „B” célterület esetében 350.000.000 Ft, azaz háromszázötvenmillió forint az
energetikai és klímapolitikai modernizációs előirányzat terhére.
 A „C”, „D” és „E” célterület esetében 130,9 millió Ft, a a Magyarország 2022. évi
központi költségvetéséről szóló 2021. évi CX. törvény 1. melléklet XLVII. Gazdaságújraindítási Alap fejezet, 2. fejezeti kezelésű előirányzatok cím, 6. Gazdaságvédelmet
szolgáló innovációs és technológiai fejezeti kezelésű előirányzatok alcím, 2.
Gazdaságfejlesztési feladatok jogcímcsoport, 2. Gazdaságfejlesztési programok jogcím
„Balaton fejlesztési feladatok támogatása” feladat terhére.
A támogatás az alábbi fejlesztésekre igényelhető:
„A” célterület: Klímaváltozás környezeti hatásait mérséklő önkormányzati közterületi
fejlesztések támogatása. Tervezett támogatási területek:
1. Települési közterületek fejlesztése, zöldfelületek kialakításának,
rehabilitációjának támogatása mely során az érintett területek
területhasználati céljukban, vagy funkciótól függetlenül műszaki
kialakításukkal valósítanak meg klímaadaptációs célokat.
A jelen pályázati felhívás értelmezésében települési zöldfelületnek tekintjük a
település területén található közhasználatú, közcélú zöldfelületeket (pl.
közparkok, parti sétányok, útmenti fasorok és növénykiültetések, stb.) A bírálat
során a közpark, közkert területeken megvalósítandó fejlesztések előnyt
élveznek.
Nem támogatható tevékenység:
 önkormányzati intézmények területén lévő zöldfelületek,
 strand,
 temető (működő temető, lezárt/felhagyott temető, kegyeleti park)
fejlesztése.
2. Parti sétányok kialakítása, fejlesztése
A Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló
2018. évi CXXXIX. törvény által előírt parti sétány kialakítási kötelezettség
teljesítése érdekében a vízpart-rehabilitációs tanulmányterv (a továbbiakban:
Vprt.) illetve a Balaton vízparti területeinek közcélú területfelhasználásáról
szóló terv (a továbbiakban: vízparti terv) figyelembe vételével a
településrendezési eszközökben szereplő parti sétány és/vagy a hozzá
közvetlenül kapcsolódó zöldterületek kialakítása, fejlesztése, amennyiben a
Helyi Építési Szabályzat összhangban van a Vprt. illetve a vízparti terv
tartalmával.
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„B” célterület: Környezettudatos, közterület karbantartását szolgáló elektromos
eszközök, járművek beszerzése, valamint a hozzájuk kapcsolódó nem nyilvános töltőpont
kiépítése. A töltőpont csak a közterület karbantartását végző elektromos eszközök
kiszolgálására használható. Nyilvános használatának kizárását a kialakítás során biztosítani kell
(pl: telephelyen belüli kialakítás).
„C” célterület: Partvédőművek fejlesztése
Partvédőművek fejlesztése, jelenlegi műszaki konstrukció megváltoztatása, új part-víz
kapcsolat létrehozása (pl. sólyapálya kialakítása, stb.).
A fejlesztés magába foglalhatja a partvédőműhöz közvetlenül kapcsolódó közterület,
önkormányzati terület fejlesztését is. Strandok területén fejlesztés nem támogatható!
„D” célterület: Felhagyott temetők, kegyeleti parkok rehabilitációja
 Felhagyott temetők, kegyeleti parkok közcélú zöldfelületeinek felújítása, fejlesztése
 Kegyeleti park bekerítése, a meglévő kerítés felújítása
 Kegyeleti park élősövénnyel való lehatárolása
 Felhagyott temetőben, kegyeleti parkban levő hulladéktároló, vízvételi hely, illemhely,
térvilágítás korszerűsítése, kialakítása.
 Információs pontok, (tájékoztató) táblák pl. a kegyeleti parkban nyugvó híres balatoni
személyiségekről (pl. tudósok, művészek) - ez önállóan nem támogatható tevékenység.
„E” célterület: Helyi értékeket bemutató és/vagy közösségfejlesztést célzó közterületi
fejlesztések
A támogatás célja a település lakosságmegtartásának, közösségfejlesztésének érdekében, a
helyi értékekre épülő kisléptékű közterületi fejlesztések megvalósítása. Például: szobor,
emlékhelyek, emlékművek (új vagy meglévő megújítása), tanösvény, közösségi tér,
rendezvénytér (tér+infrastruktúra+színpad) kialakítása, stb.
Kötelezően megvalósítandó projektelem
Az A, C, D és E célterület esetén kötelező a támogatás minden megkezdett millió Ft-ja után
legalább 1 db lombos fát ültetni a Balaton-felvidéki Nemzeti Park által telepítésre javasolt fák
jegyzékéből. Amennyiben a támogatási összeg nem éri el az 5 millió Ft-ot, akkor legalább 5 db
fa telepítése kötelező. A fákat a projekt fókuszterületén kívül más települési közterületekre is
lehet telepíteni.
A felsorolás nem jelent konkrét támogatási terület lehatárolást, csak példálózó jellegű.
A támogatás épület fejlesztésre, járda, parkoló kialakításra, felújítására egyik célterület
esetében sem vehető igénybe.
A támogatás formája
A pályázó működési forrásának nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélküli végleges
juttatás – vissza nem térítendő támogatás.
Az igényelhető támogatás mértéke és összege:
A támogatás mértéke az A, C, D és E célterület esetén:
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a) Parti települések (kivéve Aszófő) és az 1.800 főt meghaladó számú állandó lakossal
rendelkező nem parti települések részére a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb
65%-a;
b) A legfeljebb 1.800 fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és Aszófő részére
a projekt elszámolható összköltségének maximum 90%-a.
c) egyedi lista szerinti települések (helyi adóbevétel, népesség csökkenés és a forrásszerzési
képesség alapján leggyengébb státuszú települések – lásd II/a pont) a projekt elszámolható
összköltségének maximum 100%-a.
A támogatás mértéke a B célterület esetén:
a) Parti települések (kivéve Aszófő) és az 1.800 főt meghaladó számú állandó lakossal
rendelkező nem parti települések részére a projekt elszámolható összköltségének legfeljebb
60%-a;
b) A legfeljebb 1.800 fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és Aszófő részére
a projekt elszámolható összköltségének maximum 80%-a.
c) egyedi lista szerinti települések (helyi adóbevétel, népesség csökkenés és a forrásszerzési
képesség alapján leggyengébb státuszú települések – lásd II/a pont) a projekt elszámolható
összköltségének maximum 80%-a.
A támogatás minimum és maximum értéke:
a) minimum 3 millió Ft – maximum 40 millió Ft a parti települések (kivéve Aszófő) és az
1.800 főt meghaladó számú állandó lakossal rendelkező nem parti települések részére.
b) minimum 1 millió Ft – maximum 12 millió Ft a legfeljebb 1.800 fő állandó lakossal
rendelkező nem parti települések és Aszófő részére;
c) minimum 1 millió Ft – maximum 12 millió Ft az egyedi lista szerinti települések (helyi
adóbevétel, népesség csökkenés és a forrásszerzési képesség alapján leggyengébb státuszú
települések – lásd II/a pont) részére.
A támogatottak köre: helyi önkormányzatok, 100 %-os önkormányzati tulajdonban lévő
vagyonkezelő, településüzemeltető gazdasági társaságok.
A Szakértői Bizottság összetétele:
 a Balaton Fejlesztési Tanács Elnöke által delegált személy (1 szavazat),
 a Balatoni Főépítész; amennyiben a pályázatok elbírálásakor még nem kerül kinevezésre,
az esetben Somogy, Veszprém- és Zala megye állami főépítészei, az illetékességi területükhöz
tartozó pályázatok tekintetében (1 szavazat)
 a Somogy, Veszprém- és Zala Megyei Önkormányzatok 1-1 képviselője (3 szavazat),
 az Innovációs és Technológiai Minisztérium (2 szavazat).
Mivel a klímaváltozás hatásának mérséklése, a vízmegtartás szemlélete az eddigi tervezési
gyakorlatban jellemzően nem jelent meg, ezért a BFT fontosnak tartja a tervek ilyen szempontú
szakmai támogatását. Ennek érdekében a pályázatok hiánypótlási eljárásában a pályázatok a
klímaváltozás hatásának mérséklése, vízmegtartás, valamint esélyegyenlőség és műszaki
szempontjából kiemelt vizsgálatra kerülnek. Azon pályázatoknál, ahol a szakértő
(fenntarthatósági, esélyegyenlőségi, műszaki) kiegészítéssel, módosítási javaslattal él, ott a
hiánypótlás keretében a pályázó átdolgozhatja pályázatát (műszaki tartalom, költségvetés).
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Az átdolgozott pályázatok benyújtását követően a Szakértői Bizottság javaslata alapján a BFT
meghozza a végleges támogatási döntést.
Szakmai értékelés szempontjai
A projekt indokoltsága, reális igényekkel való alátámasztottsága
A projekt fenntarthatóságának vizsgálata
 Környezeti fenntarthatóság max. 15 pont
 A projektben érvényesülnek a Fenntarthatósági Útmutató II. Zöldfelületek
tervezésének általános szempontjai című fejezete 1-13. alfejezeteiben
szereplő ajánlások. Rész-szempontra adható összpontszám: 0-10 pont
Értékelés alkalmazott ajánlásonként, egy alfejezetből több ajánlás is
megvalósítható, melyek külön-külön kerülnek pontozásra:
o Adott alfejezetből nem alkalmazott ajánlást, vagy a leírt alkalmazás
szakmailag nem megfelelő, vagy az adott alfejezetet nem relevánsnak
jelölte: 0 pont
o Adott alfejezet ajánlásának passzív alkalmazása: 1 pont,
o Adott alfejezet ajánlásának aktív, cselekvő alkalmazása: 2 pont.
 A projekt illeszkedik a Fenntarthatósági Útmutató I.1. Nemzeti
Fenntarthatósági Keretstratégia és a I.2. Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési
Programja fejezeteiben ismertetett alapelvekhez, valamint az érintett megye
környezetvédelmi programjához
o Teljes mértékben illeszkedik: 5 pont
o Részben illeszkedik: 3 pont
o Nem illeszkedik: 0 pont


Társadalmi fenntarthatóság max. 15 pont
 A projekt tartalma a helyi társadalmi igényeknek megfelelően került
megtervezésre: 9 pont
 A projekt tartalmának megtervezésébe bevonták a helyi embereket: 3 pont
 A projekt előkészítésébe és megvalósításába helyi civil szervezetet is
bevonnak: 3 pont



A projekt üzemeltetése/fenntartása biztosított 0/5 pont

A projekt által érintett terület tulajdoni lap szerinti besorolása közkert/közpark 0/2 pont
A projekt műszaki megvalósítási módjának indokoltsága: a bírálat a műszaki
dokumentáció (kötelezően becsatolandó) és a közterület alakítási terv (benyújtása nem
kötelező) alapján történik.
A pályázó település állandó lakosainak száma nem haladja meg az 1.800 főt
 Parti település 1 pont
 Nem parti település és Aszófő 1 pont

Adható
pontszám

0-20 pont
0-37 pont

0-20 pont
0/1/3
pont

Szakmai pontszámok összesen:

80 pont

A projekt pénzügyi megvalósíthatósága

Adható
pontszám

Az elszámolni kívánt költségek kapcsolódnak a projekt tartalmához
 Teljes mértékű kapcsolódás 5 pont
 Van nem kapcsolódó költségtétel 3 pont
 A költségek egyáltalán nem kapcsolódnak 0 pont
A projekt elszámolható költségének mértéke megalapozott, az egyes költségelemek
megfelelnek a szokásos piaci áraknak, vagy az eltérés okát a pályázó megfelelően
indokolja
A projekt költségvetésében érvényesítették a költségtakarékos megoldásokat.
A projekt költsége arányban áll a várt eredménnyel.
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Pénzügyi pontszámok összesen:
SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI PONTSZÁMOK MINDÖSSZESEN

Szakmai értékelés szempontjai a B célterület esetén
A projekt indokoltsága, reális igényekkel való alátámasztottsága
A projekt fenntarthatóságának vizsgálata
Környezeti fenntarthatóság max. 15 pont
A projekt illeszkedik a Fenntarthatósági Útmutató I.1. Nemzeti Fenntarthatósági
Keretstratégia és a I.2. Balaton Kiemelt Térség Fejlesztési Programja fejezeteiben
ismertetett alapelvekhez valamint az érintett megye környezetvédelmi programjához
 Teljes mértékben illeszkedik: 15 pont
 Részben illeszkedik: 1-10 pont
 Nem illeszkedik: 0 pont

20 pont
100 pont

Adható
pontszám

0-20 pont
0-35 pont

A beszerzendő eszköz tárolása állagmegóvás, vagyonbiztonság szempontjából max 5 pont
 A tárolás mindkét szempontból megfelelő helyen fog történni: 5 pont
 A tárolás részben megfelelő helyen fog történni: 1-4 pont
 A tárolás egyik szempontból sem megfelelő helyen fog történni: 0 pont
A beszerzendő eszközökkel karbantartott közterület nagysága, max. 5 pont
A beérkezett pályázatok adatai alapján képezünk kategóriákat és a pontozást ehhez
rendeljük hozzá.
A beszerzett eszközök üzemeltetését elektromos parkfenntartó gépek kezelésére igazoltan
kioktatott ember fogja végezni 0/5 pont
A projektből beszerzett eszközök fenntartása biztosított 0/5 pont
A projekt műszaki megvalósítási módjának indokoltsága
A pályázó település állandó lakosainak száma nem haladja meg az 1.800 főt
 Parti település 2 pont
 Nem parti település és Aszófő 5 pont

0-20 pont
0/2/5
pont

Szakmai pontszámok összesen:

80 pont

A projekt pénzügyi megvalósíthatósága

Adható
pontszám

Az elszámolni kívánt költségek kapcsolódnak a projekt tartalmához
 Teljes mértékű kapcsolódás 5 pont
 Van nem kapcsolódó költségtétel 3 pont
 A költségek egyáltalán nem kapcsolódnak 0 pont
A projekt elszámolható költségének mértéke megalapozott, az egyes költségelemek
megfelelnek a szokásos piaci áraknak, vagy az eltérés okát a pályázó megfelelően
indokolja
A projekt költségvetésében érvényesítették a költségtakarékos megoldásokat.
A projekt költsége arányban áll a várt eredménnyel.
Pénzügyi pontszámok összesen:
SZAKMAI ÉS PÉNZÜGYI PONTSZÁMOK MINDÖSSZESEN
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A pályázati felhívás tervezett lebonyolítási ütemezése:
 Megjelentetés az ITM – BFT támogatási szerződés aláírását (várhatóan 2022. május) és a
felhívás MÁK által üzemeltetett nyilvántartási rendszerbe (OTR) vételét és jóváhagyását
követő 10 munkanap.
 A pályázatok bírálatát két értékelési határnappal tervezzük, mely alapján a 2022. szeptember
15-ig, majd a 2023 január 15-ig beadott pályázatok kerülnek elbírálásra. Abban az esetben,
ha teljes forrás az első értékelési határnapra beérkezett pályázatok támogatására
felhasználásra kerül, akkor a Tanács felfüggeszti a pályázatok beadási lehetőségét.
 A pályázatok első körös bírálata - a meghirdetés időpontjától függően - a BFT decemberi /
2023 januári ülésén tud megvalósulni.
II/A. Helyi adóbevétel, népesség csökkenés és a forrásszerzési képesség alapján
leggyengébb státuszú települések:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

CSÖMEND
BALATONENDRÉD
SOMOGYMEGGYES
ZALAVÁR
GARABONC
LESENCETOMAJ
BALATONSZABADI
BÓKAHÁZA
ZALAKOMÁR
GAMÁS
GYULAKESZI
ÖREGLAK
LESENCEFALU
KARÁD
BÁBONYMEGYER
16. HOLLÁD
17. CSAJÁG
18. PUSZTASZEMES
19. VIGÁNTPETEND

A fenti települések a Települési státuszdimenzionálási eljárás faktoranalízis és numerikus
módszer segítségével című elemzés alapján kerültek meghatározásra.
Dimenzionáló faktorok
1) állandó népesség számának alakulása 2010-2020 között.
2) egy lakosra jutó helyi adóbevételek átlagának alakulása 2010-2020 között.
3) forrásszerzési eredményesség a
a. 2014-2021 közötti uniós programozási időszak FAIR adatrendszerben monitorozható
operatív programok alapján 2021 11.08-i állása,
b. a Vidékfejelsztési Program 2014-2021 közötti időszakara vonatkozó és a
c. Magyar Falu Program 2019-2021 időszakra vonatkozó adatai felhasználásával került
meghatározásra.
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Kiemelt rendezvények támogatása

A Tanács 2022. januári ülésén fogadta el az ITM által évente biztosított 219,2 millió Ft
térségfejlesztési forrás felosztására vonatkozó javaslatát melyet követően egyeztetést
kezdeményeztünk a forrás biztosítóval. Az egyeztetés során a minisztérium jelezte, hogy a
forrásból a turisztikai célú rendezvények – az előirányzat 2022. évi felhasználási szabályozása
miatt – nem támogathatóak.
A fentiek miatt szükséges a rendezvények támogatására vonatkozó szakmai feltételrendszer
módosítása az alábbiak szerint:
A módosításra került feltételek vastag-dőlt betűvel kerültek jelölésre.
Rendelkezésre álló forrás: 18 millió Ft.
Indoklás: A Balaton térsége számos olyan környezeti, kulturális értékkel bír, melyek
közösségi, helyi és regionális identitásépítő, gazdaságfejlesztő potenciáljai a mai napig
számos kiaknázatlan lehetőséget rejtenek. Ezek egy részének térségfejlesztési célú
hasznosítása kreatív módon megtervezett rendezvényeken keresztül lehetséges, amelyek
hosszú távon gondolkoznak, több szakterület együttműködésében valósulnak meg, mikro-, és
makroregionális hálózatok építésére, kommunikálására is alkalmasak. Támogatandóak a
kézműves-és hagyományos termelési kultúrát bemutató, a helyi közösségeket összekötő
települési – térségi programok; a környezeti fenntarthatóságot középpontba helyező,
edukációs elemeket is tartalmazó családi programok; a gyermek-, ifjúsági- és felnőtt
korosztály balatoni identitását, kötődését elősegítő kulturális, sport rendezvények; jövőbeni
környezeti, társadalmi felelősségvállalást ösztönző programok.
A forrás nagysága, és szétaprózásának elkerülése érdekében pályázati felhívás helyett egyedi
döntés keretében kerül sor a BFT fejlesztési céljait szolgáló rendezvények támogatására.
A keret terhére a BFT által kidolgozott szakmai szempontrendszer alapján várhatóan 15-20
rendezvény kerül támogatásra.
A keret megyék közötti felosztását az alábbi táblázat tartalmazza:
Terület
Forrás
Somogy megye
5.000.000 Ft
Veszprém megye
5.000.000 Ft
Zala megye
3.000.000 Ft
Balaton térségi
5.000.000 Ft
Összesen:
18.000.000,-Ft
A támogatás megítélés feltételei:
A támogatás összege:
 Térség fejlesztést szolgáló rendezvények esetében a minimum támogatási összeg:
1.000.000 Ft/rendezvény;
 Helyi identitás erősítése céljából támogatott rendezvények esetében a támogatási
összeg: minimum 500.000 Ft, maximum: 1.000.000 Ft/rendezvény.
A támogatás mértéke támogatott projektelem tekintetében: maximum 100 %.
A támogatás mértéke a rendezvény teljes költségvetésének tekintetében:
 Térség fejlesztést szolgáló rendezvények esetében maximum 25%-a;
 Helyi identitás erősítése céljából támogatott rendezvények esetében maximum 50%-a.
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Forrás felhasználás: egyedi döntés keretében (a rendezvények egyedi döntés keretén belül
kerülnek meghatározásra a három érintett megyei önkormányzat elnökének és a BFT elnökének
javaslatai alapján).
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A rendezvényekre vonatkozó további szakmai és eljárásrendi feltételek az előterjesztés
mellékleteként csatolásra kerültek.
Kérem a Tanácsot az előterjesztésben megfogalmazott javaslatok elfogadására.
Siófok, 2022. március
Dr. Bóka István
elnök

…./2022 (03.18.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2022. évi fejlesztési forrás felhasználásáról
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A Tanács az ITM energia és klímapolitikai célokra fordítható fejezeti kezelésű előirányzata
terhére biztosított 500 millió Ft felhasználásra vonatkozó javaslatot elfogadja.
2. A BFT a 2022. évi települési fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati felhívás
feltételrendszerére vonatkozó javaslatot elfogadja és felhatalmazza a BFT elnökét, hogy a
forrás felhasználására vonatkozó egyeztetést lefolytassa a forrásgazda Innovációs és
Technológiai Minisztériummal, valamint megbízza munkaszervezetét, hogy a
minisztériumi egyeztetést követően kidolgozásra kerülő részletes településfejlesztési
pályázati felhívást – a megjelenést megelőzően – véleményezésre küldje meg a BFT
szavazati joggal rendelkező tagjai részére.
3. A Tanács a 2022. évi térségfejlesztési kerete terhére biztosítandó kiemelt rendezvények
2/2022.(01.21.) számú BFT határozattal elfogadott támogatási feltételrendszerét az
előterjesztésben foglaltak szerint módosítja.

Felelős: Dr. Bóka István elnök
Határidő: értelem szerint
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Melléklet
Javasolt szakmai és eljárásrendi kritériumok a Balaton Fejlesztési tanács által
támogatott rendezvényekre:
Térség fejlesztést szolgáló
rendezvények
Rendezvények szakmai színvonalához
kapcsolódó szempontok
 Illeszkedés a Balatonhoz és a Balatont
körülölelő régióhoz, mint természeti
erőforrásról kialakult képhez, érvényesül a
„Balatoniság”
 A Balaton meglévő imázsának
erősítése
 Kapcsolódás a házigazda település, a
térség, illetve a régió turisztikai
kínálatához
 Önálló, legalább belföldi hatókörű
turisztikai vonzerőt jelent – plusz
vendégszámot és vendégéjszakát generál
 Segíti a térbeni és/vagy időbeni
megfelelő koncentrációt
Az a rendezvény segíti elő a koncentráció,
vagy „kritikus” tömeg megvalósulását,
amelyik például egy időben több helyszínt
kapcsol be, vagy olyan másik
rendezvénnyel egyidőben rendezik,
amelyiknek célközönsége hasonló
érdeklődésű.
 Az attrakció a fenntarthatóság
követelményeit (gazdasági, társadalmi,
környezeti) kielégíti
 Magyar értékeket (kulturális, gasztro,
sport) is felvonultat.
 Biztosított a célcsoportok igényeinek
kielégítése
 A megvalósítás helyszíne megfelel a
magas minőségi elvárásoknak
 Érvényesül a helyi gazdasági hatás
 Biztosított a rendezvény
akadálymentesítése, egészségkárosodottak,
szeniorok részére
 A rendezvényen belüli programok
szinergikusak
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Helyi identitás erősítése céljából
támogatott rendezvények
Rendezvények szakmai színvonalához
kapcsolódó szempontok
 Illeszkedés a Balatonhoz és a Balatont
körülölelő régióhoz, mint természeti
erőforrásról kialakult képhez, érvényesül a
„Balatoniság”
 Illeszkedik a megyei fejlesztési
koncepcióhoz.
 Kapcsolódás a házigazda település, a
térség, illetve a régió turisztikai
kínálatához

 Az attrakció a környezeti
fenntarthatóság követelményeit kielégíti
 Magyar értékeket (kulturális, gasztro,
sport) is felvonultat.
 Biztosított a célcsoportok igényeinek
kielégítése
 A megvalósítás helyszíne megfelel a
magas minőségi elvárásoknak
 Érvényesül a helyi gazdasági hatás
 Biztosított a rendezvény
akadálymentesítése,
egészségkárosodottak, szeniorok részére
 A rendezvényen belüli programok
szinergikusak
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Rendezvények marketing
tevékenységéhez kapcsolódó
szempontok
 Legalább belföldi
marketingkommunikáció megvalósítása
 Marketingterv, kommunikációs terv
készítése
 A rendezvényről adatszolgáltatás a
helyi/térségi turisztikai egyesület és/vagy
illetékes Tourinform iroda, és a balatoni
rendezvénynaptárt gondozó szervezet felé
 Kiajánlható, csomagba építhető ennek érdekében a környékbeli
szálláshelyekkel, vendéglátó egységekkel
a rendezvényt megelőzően (min.: 1 hónap)
felveszi a kapcsolatot. TDM
együttműködés igazolása (amennyiben
releváns)
Rendezvények helyszínéhez kapcsolódó
szempontok

KTT által meghatározott esetekben
közbiztonsági terv megléte
A közbiztonsági terv javasolt szerkezete
letölthető az alábbi elérhetőségről
https://balatonregion.hu/tersegfejlesztes/ag
azati-programok/kozbiztonsag

Infrastrukturális adottságok
Illemhelyek

illemhelyek megfelelő száma,
kitáblázottsága

mozgáskorlátozottak részére
alkalmas illemhelyek

illemhelyek tisztaságának,
megfelelő higiénés állapotának folyamatos
biztosítása
Családbarát szolgáltatások – amennyiben
releváns
Rendezvények költségvetéséhez
kapcsolódó szempontok
 A rendezvény teljes költségvetésének el
kell érnie a támogatási összeg
négyszeresét.
Megítélt támogatás összege
Minimum támogatási összeg: 1 millió Ft.

Rendezvények marketing
tevékenységéhez kapcsolódó
szempontok
 Belföldi marketingkommunikáció
megvalósítása
 A rendezvényről adatszolgáltatás a
helyi/térségi turisztikai egyesület és/vagy
illetékes Tourinform iroda, és a balatoni
rendezvénynaptárt gondozó szervezet felé
 Kiajánlható, csomagba építhető ennek érdekében a környékbeli
szálláshelyekkel, vendéglátó egységekkel
a rendezvényt megelőzően (min.: 1 hónap)
felveszi a kapcsolatot.

Rendezvények helyszínéhez kapcsolódó
szempontok
 KTT által meghatározott esetekben
közbiztonsági terv megléte
A közbiztonsági terv javasolt szerkezete
letölthető az alábbi elérhetőségről
https://balatonregion.hu/tersegfejlesztes/ag
azati-programok/kozbiztonsag
 Infrastrukturális adottságok
Illemhelyek
 illemhelyek megfelelő száma,
kitáblázottsága
 illemhelyek tisztaságának, megfelelő
higiénés állapotának folyamatos
biztosítása
Családbarát szolgáltatások – amennyiben
releváns
Rendezvények költségvetéséhez
kapcsolódó szempontok
 A rendezvény teljes költségvetésének
el kell érnie a támogatási összeg
kétszeresét.
Megítélt támogatás összege
Minimum támogatási összeg: 500 ezer Ft.
Maximum támogatási összeg: 1 millió Ft.

A támogatási döntést megelőző eljárásrend:
A megyei elnökök és a BFT elnöke javaslata alapján a Balatoni Integrációs Kft. munkatársai
értesítik a javasolt szervezeteket a javaslat tényéről, a javasolt támogatási összegről és a
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támogatási döntés meghozatalához szükséges, a javasolt szervezet által elvégzendő
feladatokról:
 támogatási adatlap kitöltése és az előírt mellékletekkel beküldése a munkaszervezet
részére.
A beérkezett támogatási adatlapokat a munkaszervezet előterjeszti a Tanács soron következő
ülésére, a Tanács támogatási döntését a beérkezett támogatási adatlapok alapján hozza meg.
A támogatási döntések meghozatala, a támogatási szerződések megkötése elhúzódásának
megakadályozására - a pályázati feltételrendszerhez hasonlóan – jogvesztő hatályú ügyintézési
határidők meghatározását javasoljuk az alábbiak szerint:
 A támogatási kérelem benyújtásának határideje: a támogatási javaslat és ezzel együtt a
támogatási adatlap benyújtására vonatkozó felhívás kézhez vételétől számított 30 nap.
 A hiányosan benyújtott támogatási kérelem esetén max. 8 napos határidővel
hiánypótlási lehetőség biztosításával.
Amennyiben a rendezvény szervezője a rendelkezésére álló határidőben a hiánytalan
támogatási kérelmet nem nyújtja be a munkaszervezet részére, akkor a támogatási javaslat
hatályát veszti, és a munkaszervezet felkéri az illetékes elnököt egy új rendezvényre vonatkozó
támogatási javaslat megtételére.
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