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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 Tanács korábbi határozatai alapján a térségfejlesztési forrásból 130,9 millió Ft-ot, a
klímaadaptációs forrásból 350 millió Ft-ot a településfejlesztési pályázat keretében kíván
felhasználni.
A pályázat szakmai feltételrendszerét a Tanács 2022. márciusi ülésén hagyta jóvá, melyet
követően a munkaszervezet elkészítette a pályázati felhívást és leegyeztette a tagokkal.
A pályázat megjelentetését megelőzően végbement globális változások nagymértékben
befolyásolták a lehetséges pályázók (önkormányzatok, önkormányzati tulajdonú
településfenntartó cégek) gazdasági, fejlesztési lehetőségeit.
Az energiaárak emelkedése jelentősen megnövelte az önkormányzatok működéséhez szükséges
forrásigényt, így kevesebb forrást tudnak felhasználni fejlesztések megvalósítására. A BFT
célja, hogy a klímaadaptációs, zöldterületi fejlesztések továbbra is folytatódjanak a térségben,
így a fejlesztések megvalósulása érdekében javasoljuk a célterületek bővítését, a maximális
támogatási arány és a maximális támogatási összeg növelését, tartalékkeret beépítésének
lehetőségét a költségvetésbe és az előleg igénybevételének lehetővé tételét.
A fentiek alapján a településfejlesztési pályázat feltételrendszerének módosítását javasoljuk az
alábbiak szerint. A módosított szövegrészeket „vastag-dőlt-aláhúzott” betűtípussal jelenítettük
meg.
A felhívás keretében rendelkezésre álló forrás
A pályázat meghirdetésekor a rendelkezésre álló forrás
 A IV: pont szerinti „A” és „B” célterület esetében 350.000.000 Ft,
 A IV. pont szerinti „C”, „D” és „E” célterület esetében 130.900.000 Ft.
Támogatási célterületek
„A” célterület: Klímaváltozás környezeti hatásait mérséklő önkormányzati közterületi
fejlesztések támogatása.
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.
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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.
3. Csapadékvíz – lehetőleg helyben történő – hasznosításához kapcsolódó települési
fejlesztések (pl. esővízgyűjtő tartályok, szivattyú beszerzése, esőkertek, viharkertek
kialakítása, csapadékvíz lefolyását késleltető megoldások alkalmazása, stb.)
4. Önkormányzati épületek, közterületek árnyékolása növényzet felhasználásával (pl.
zöldhomlokzatok kialakítása, lombos fák, facsoportok ültetése, utcai sorfák
telepítése, sétányok és gyalogutak árnyékolása növényalagutak kialakításával,
növényekkel befuttatott pergolák kialakítása, pihenőpadok árnyékolása pl.
fűzfaépítészet alkalmazásával, stb.)
„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). A töltőpont kialakítása önállóan nem támogatható tevékenység.
Eszközbeszerzés önállóan is támogatható.
Felhívjuk a figyelmet a géptípus körültekintő kiválasztására és javasoljuk előnyben részesíteni
az ápolandó terület nagyságához, az elvégzendő feladathoz igazodó teljesítményű és
kialakítású, jó minőségű, tartós eszközöket, melyek legalább az ötéves kötelező fenntartási
időszak alatt megfelelően fognak működni.
„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 partvédőmű 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.
2

BFT ülés, 2022. szeptember 20.

6. napirendi pont

„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.
A felsorolás nem jelent konkrét támogatási terület lehatárolást, csak példálózó jellegű.
Kötelezően megvalósítandó projektelem
Az A, C, D, E célterület esetén kötelező a támogatás minden megkezdett millió Ft-ja után
legalább 1 db lombos fát ültetni a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága 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 támogatás épület, út, járda, parkoló fejlesztésére, kialakítására, 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
Feltétel

jóváhagyott

javasolt
módosítás

65 %

80 %

90 %

90%

100 %

100 %

60 %

80 %

80%

80 %

80 %

80 %

Támogatás maximális aránya beruházások esetén
Parti települések (kivéve Aszófő) és az 1.800 főt meghaladó számú állandó
lakossal rendelkező nem parti települések részére a projekt elszámolható
összköltségének maximum
A legfeljebb 1.800 fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és
Aszófő részére a projekt elszámolható összköltségének maximum
Egyedi lista szerinti települések a projekt elszámolható összköltségének
maximum

Támogatás maximális aránya eszközbeszerzések esetén:
Parti települések (kivéve Aszófő) és az 1.800 főt meghaladó számú állandó
lakossal rendelkező nem parti települések részére a projekt elszámolható
összköltségének maximum
A legfeljebb 1.800 fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és
Aszófő részére a projekt elszámolható összköltségének maximum
Egyedi lista szerinti települések (helyi adóbevétel, népesség csökkenés és
a forrásszerzési képesség alapján leggyengébb státuszú települések – 3.
számú melléklet) a projekt elszámolható összköltségének maximum

Támogatás maximális nagysága:
Parti települések (kivéve Aszófő) és az 1.800 főt meghaladó számú állandó
lakossal rendelkező nem parti települések részére
A legfeljebb 1.800 fő állandó lakossal rendelkező nem parti települések és
Aszófő részére, egyedi lista szerinti települések

min 3 millió Ft,
max 40 millió Ft
min 1 millió Ft,
max 12millió Ft

Tartalékkeret beépítésének lehetősége a költségvetésbe

nem volt ilyen

Előleg igénybevételének lehetősége

nem volt ilyen

3

min 3 millió Ft,
max 60 millió Ft
min 1 millió Ft,
max 20 millió Ft
a ktgv 10%-ának
erejéig
maximum a ktgv
50%-nak
értékében
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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),
 a Technológiai és Ipari Minisztérium 1 képviselője (1 szavazat)
 a Miniszterelnökség Területfejlesztési Tervezési és Támogatási Főosztály 1 képviselője (1
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).
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
4

Adható
pontszám

0-20 pont
0-37 pont
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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

0-20 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

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

0/1/3
pont

0/3/5 pont

0-5 pont
0-5 pont
0-5 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: 1-3 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
5
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Parti település 2 pont
Nem parti település és Aszófő 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

0/3/5 pont

0-5 pont
0-5 pont
0-5 pont
20 pont
100 pont

A pályázati felhívás tervezett lebonyolítási ütemezése:
 Megjelentetés tervezett ideje 2022. október. Az időpont a forrást biztosító
minisztériumokkal folytatott egyeztetés függvényében kerül pontosításra.
 A pályázatok bírálatát két értékelési határnappal tervezzük, mely alapján a 2023. január 15ig, majd a 2023. május 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 2023. májusi
ülésén tud megvalósulni.
Kérem a Tanácsot az előterjesztésben megfogalmazott módosított pályázati feltételrendszer
elfogadására.
Siófok, 2022. szeptember 13.
Dr. Bóka István
elnök
…./2022 (09.20.) BFT határozat
A Balaton Fejlesztési Tanács a részére biztosított 2022. évi fejlesztési forrás felhasználásáról
szóló előterjesztést megtárgyalta és az alábbi határozatot hozza:
1. A BFT a 2022. évi települési fejlesztések támogatására vonatkozó pályázati felhívás
feltételrendszerére vonatkozó javaslatot elfogadja és felhatalmazza a BFT elnökét, valamint
megbízza munkaszervezetét, hogy az elfogadott módosításokat vezesse át a korábban már
a tagok által jóváhagyott településfejlesztési pályázati felhívásban.
Felelős: Dr. Bóka István elnök
Határidő: értelem szerint

6

