BFT ülés, 2022. május 13.

7. napirendi pont

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.
A klímaadaptációs forrás felhasználásról 2022. márciusi ülésén döntött a Tanács, a Támogatási
Okirat 2022. április 22-én aláírásra került.
I. Az ITM által évente biztosított 219,09 millió Ft felhasználása
A Tanács 2022. január 21-i ülésén tárgyalta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM)
által a 2022. évre biztosítandó fejlesztési forrás felhasználására vonatkozó tervezetet és az
alábbi táblázat szerinti felosztási javaslatot hagyta jóvá. Jelen előterjesztés keretében javasoljuk
a forrásfelosztás módosítását és további felhasználási döntések meghozatalát.
Fejlesztési cél
I. Klímabarát, innovatív
településfejlesztési beruházások
támogatása
II. Közbiztonság – vízbiztonság
fejlesztése
III. Kiemelt rendezvények, helyi
identitást erősítő rendezvények
támogatása
IV. Balatoni Partnerségi Program
V. Mozdulj Balaton Program
VI. Térségi tájékoztató feladatok
VII. A települési tér és társadalom
változásai a Balaton térségben –
2022. évi kutatások
VIII. Lebonyolítási díj
Összesen:

Forrás keret

Felhasználási javaslat

130 900 000 Pályázati úton történő felhasználás
30 000 000

Közbiztonsági Testület javaslata
alapján egyedi döntéssel

18 000 000

Megyei elnökök és a BFT elnök
javaslata alapján egyedi döntéssel

5 000 000 BFT egyedi döntés
5 000 000 BFT egyedi döntés
11 000 000 BFT egyedi döntés
10 000 000 BFT egyedi döntés
9 190 000 BFT egyedi döntés
219 090 000

Jelen előterjesztés keretében a közbiztonság-vízbiztonság fejlesztésére és a Balatoni
rendezvények támogatására vonatkozó keret felosztására teszünk felhasználási javaslatot.
1.Közbiztonság-vízbiztonság fejlesztése
A BFT 2022. márciusi ülésén hagyta jóvá a 30 millió Ft összegű keret felhasználására
vonatkozó feltételrendszert. A BFT Közbiztonsági Testülete ez alapján előzetesen
összegyűjtötte a Balaton régió köz- és vízbiztonsági feladatait végző szervezetektől a
támogatási szükségleteket és 2022. március 23-i ülésén alakította ki támogatási javaslatát. A
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BFT munkaszervezete kapcsolatba lépett a támogatásra javasolt szervezetekkel és bekérte a
konkrét támogatási kérelmeket (adatlapot és a jogszabály által előírt nyilatkozatokat).
Az előterjesztés összeállításának időpontjáig beérkezett a 9 támogatásra javasolt projekt
esetében a támogatási kérelem, ezek közül 8 kérelem rendben van, 1 kérelem hiánypótlás alatt
áll.
A támogatásra javasolt projektek főbb adatait és a kérelem státuszát az alábbi táblázat
tartalmazza ( a beérkezett és rendben lévő projekteknél a kért támogatási összeg szerepel, a
hiánypótlás alatt állónál pedig a KT által javasolt összeg, mely még módosulhat a kérelem
véglegesítése során):
Iktatószám
P-KB-1/2022
P-KB-2/2022

P-KB-3/2022

P-KB-4/2022

P-KB-5/2022

Kedvezményezett
neve
Veszprém Megyei
Rendőrfőkapitányság
Zala Megyei
Rendőrfőkapitányság
Somogy Megyei
Rendőrfőkapitányság
BVRK
Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság
Vizimentők
Magyarországi
Szakszolgálata és
Önkéntes Tűzoltó
Egyesület

P-KB-6/2022

Rádiós Segélyhívó
és
Infokommunikációs
Országos Egyesület

P-KB-7/2022

Magyar
Vöröskereszt

P-KB-8/2022

Somogy Megyei
Tűzoltó Szövetség

P-KB-9/2022

Rádiós Segélyhívó
és
Infokommunikációs
Országos Egyesület
Összesen:

Projekt címe

Kért/javasolt
támogatási
összeg, Ft

Kérelem
státusza

Prizmákkal a vadmentes
utakért

2 500 000

Beérkezett,
rendben

Vad távoltartó prizmák
beszerzése

1 000 000

Beérkezett,
rendben

A Balatoni Vízirendészeti
Rendőrkapitányság személyi
állományának újraélesztési
képesség növelő fejlesztése

3 498 533

Beérkezett,
rendben

Mentesítő sátor, mentő
platform beszerzése

3 796 030

Beérkezett,
rendben

3 000 000

Beérkezett,
hiánypótlás
alatt

10 000 000

Beérkezett,
rendben

1 000 000

Beérkezett,
rendben

2 200 000

Beérkezett,
rendben

3 000 000

Beérkezett,
rendben

Kihelyezett mentőmellény
egységek beszerzése
Balatrönk 2 digitális
közösségi rádiórendszer
infrastruktúrájának
fejlesztése, valamint
rádióterminálok beszerzése
(BT2 3. szakasz)
Balaton Elsősegélynyújtó
Szolgálat
RSS projekt VI. ütemfotovoltaikus egységek és
e.mobilitás felkészülés
TAVIKÉP üzemeltetés

29.996.030

A jelen ülés időpontjában hiánypótlás alatt álló támogatási kérelemről a BFT a hiánytalanul
benyújtott adatlapok beérkezését követő ülésén tud határozatot hozni.
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2.Balatoni rendezvények támogatása
A BFT 16/2022. (03.18.) számú határozata alapján a kiemelt rendezvények támogatására
vonatkozóan jóváhagyásra kerültek az alábbi forrás felhasználási elvek:
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.
 A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
 Forrás felhasználás: egyedi döntés keretében (a rendezvények egyedi döntés keretén belül
kerülnek meghatározásra a három érintett megyei elnök és a BFT elnöke javaslatai alapján).
A keret megyék közötti felosztását az alábbi táblázat tartalmazza:
megye
Somogy megye
Veszprém megye
Zala megye
Balaton térségi
Rendelkezésre álló forrás:

forrás
5 millió Ft
5 millió Ft
3 millió Ft
5 millió Ft
18 millió Ft

A Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség munkatársai a Somogy megyei
Kedvezményezetteket kiértesítette a támogatási kérelem benyújtásának lehetőségéről. A
Veszprém-, a Zala megyei és a Balaton térségi támogatási javaslat még egyeztetés alatt áll.
A Somogy megyei beérkezett javaslat alapján az Ügynökség munkatársai bekérték a
Kedvezményezettektől a „Támogatási kérelem-adatlapokat” és a szükséges nyilatkozatokat a
BFT döntés előkészítése érdekében.
A Balatoni rendezvények támogatására beérkezett javaslatok:

Javaslatot
benyújtotta

Iktatószám

Kedvezményezett
neve

Rendezvény
megnevezése

Somogy
Megyei
Közgyűlés

P-KR1/2022

Magyar
Tenger.com Kft.

Rock Balaton
Fesztivál
2022.

Somogy
Megyei
Közgyűlés

P-KR2/2022

HangÁsz
"Produkció" Kft.

Boglári
Szüreti
Fesztivál

Rendezvény
típusa

Turisztikai
szempontból
kiemelt
rendezvény
Turisztikai
szempontból
kiemelt
rendezvény
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Teljes
projekt
összköltsége
(tájékoztató
jellegű adat)

Támogatási
összeg

Projektelem
összköltsége

Támogatási
intenzitás
(projektelem)

1 000 000

4 000 000

25,00%

21 870 000

1 000 000

1 000 000

100%

36 000 000
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Mivel az adatvédelmi Tv értelmében a támogatási adatlap minden adata nem hozható
nyilvánosságra, így azok nem kerülnek az előterjesztés mellékleteként csatolásra. A részletes
támogatási adatlapok a Balatoni Integrációs Kft. irodájában megtekinthetőek.
A jelenleg is tartó járványügyi helyzet miatt a nyári rendezvények megvalósítása bizonytalan,
ezért a támogatási döntés esetén nem tüntettük fel a tervezett dátumokat. Javasoljuk, hogy a
BFT – szerződés módosítás keretében - tegye lehetővé
 a rendezvények dátumának módosítását abban az esetben, ha a rendezvény 2023.
december 31-ig megvalósul,
 az évente megrendezésre kerülő rendezvényeknél a 2022-ben elmaradó rendezvények
esetén a 2023. évi rendezvény támogatását.
A fenti bizonytalansági tényezők miatt javasoljuk, hogy a BFT – élve a támogatási
szabályzatában rögzített lehetőséggel – egyedi határidőt határozzon meg a támogatási
szerződések megkötésére az alábbiak szerint:
- a támogatási szerződés megkötésének határideje a támogatott rendezvény
megszervezéséről szóló végleges szervezői döntés meghozatalát követő 60 nap,
legkésőbb 2023. május 31.
A Tanács a forrás még támogatási döntéssel nem érintett részéről a hiánytalan támogatási
kérelem beérkezését követő ülésén hoz döntést.
Kérem a Tanácsot az előterjesztésben megfogalmazott javaslatok elfogadására.
Siófok, 2022. május 13.
Dr. Bóka István
elnök

…./2022. (05.13.) 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 a vízbiztonságért, közbiztonságért felelős szervezetek turisztikai
többletfeladatainak támogatására biztosított összesen 30 millió Ft forrásból az alábbi
projekteket támogatja:
Iktatószám
P-KB-1/2022
P-KB-2/2022
P-KB-3/2022

Projekt címe

Támogatási összeg,
Ft

Prizmákkal a vadmentes utakért

2 500 000

Kedvezményezett neve
Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság
Zala Megyei Rendőrfőkapitányság
Somogy Megyei
Rendőr-főkapitányság
BVRK

Vad távoltartó prizmák
beszerzése
A Balatoni Vízirendészeti
Rendőrkapitányság személyi
állományának újraélesztési
képesség növelő fejlesztése
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Somogy Megyei
Katasztrófavédelmi
Igazgatóság

P-KB-6/2022

Rádiós Segélyhívó és
Infokommunikációs
Országos Egyesület

P-KB-7/2022

Magyar Vöröskereszt

P-KB-8/2022

Somogy Megyei
Tűzoltó Szövetség

P-KB-9/2022

Rádiós Segélyhívó és
Infokommunikációs
Országos Egyesület
Összesen:

Mentesítő sátor, mentő platform
beszerzése
Balatrönk 2 digitális közösségi
rádiórendszer
infrastruktúrájának fejlesztése,
valamint rádióterminálok
beszerzése (BT2 3. szakasz)
Balaton Elsősegélynyújtó
Szolgálat
RSS projekt VI. ütemfotovoltaikus egységek és
e.mobilitás felkészülés
TAVIKÉP üzemeltetés

3 796 030

10 000 000

1 000 000
2 200 000
3 000 000
26.996.030

A BFT döntése az ITM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás
aláírását, valamint a MÁK monitoringrendszerében történt rögzítést követően lép hatályba.
A Tanács a forrás még nem lekötött részéről a hiánytalan támogatási kérelem beérkezését
követő ülésén hoz döntést.
2. A Tanács a 2022. évi fejlesztési forrás terhére a Balatoni rendezvények támogatására
biztosított forrást az alábbiak szerint használja fel:
Támogatott rendezvények:
Javaslatot
benyújtotta

Iktatószám

Kedvezményezett
neve

Rendezvény
megnevezése

Somogy
Megyei
Közgyűlés

P-KR1/2022

Magyar
Tenger.com Kft.

Rock Balaton
Fesztivál
2022.

Somogy
Megyei
Közgyűlés

P-KR2/2022

HangÁsz
"Produkció" Kft.

Boglári
Szüreti
Fesztivál

Rendezvény
típusa

Turisztikai
szempontból
kiemelt
rendezvény
Turisztikai
szempontból
kiemelt
rendezvény

Támogatási
összeg

Projektelem
összköltsége

Támogatási
intenzitás
(projektelem)

Teljes projekt
összköltsége
(tájékoztató
jellegű adat)

1 000 000

4 000 000

25,00%

21 870 000

1 000 000

1 000 000

100%

36 000 000

A jelenleg is tartó járványügyi helyzet miatt a Tanács - szerződés módosítás keretében lehetővé teszi
 a rendezvények dátumának módosítását abban az esetben, ha a rendezvény 2023.
december 31-ig megvalósul,
 az évente megrendezésre kerülő rendezvényeknél a 2022-ben elmaradó rendezvények
esetén a 2023. évi rendezvény támogatását.
A Tanács egyedi határidőt határoz meg a támogatási szerződések megkötésére az alábbiak
szerint:
A támogatási szerződés megkötésének határideje a támogatott rendezvény megszervezéséről
szóló végleges szervezői döntés meghozatalát követő 60 nap, legkésőbb 2023. május 31.
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A BFT döntése az ITM-BFT közötti, a fejlesztési forrás felhasználásáról szóló megállapodás
aláírását, valamint a MÁK monitoringrendszerében történt rögzítést követően lép hatályba.
A Tanács a forrás még nem lekötött részéről a hiánytalan támogatási kérelmek beérkezését
követő ülésén hoz döntést.
Felelős: Dr. Bóka István elnök
Határidő: értelem szerint
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