Előterjesztés
a Balatoni Szövetség 2015. március 13-án tartandó közgyűlésére

5. Napirend
Tájékoztatás a legutolsó közgyűlés óta elvégzett munkáról

1. Kapcsolatok:
-

-

-

-

-

A Szövetség tag önkormányzatainak jobb megismerése és problémáinak feltárása
érdekében a Szövetség elnöke elkezdte végiglátogatni a települések polgármestereit. A
személyes megbeszélések tovább folytatódnak majd, cél a teljes tagsághoz
személyesen eljutva a kapcsolatokat szorosabbá fűzni.
A Balatoni Szövetség honlapja megújításra került, rajta megtalálhatóak a legfrissebb
információk a szervezet életéről, de az önkormányzatokat érintő egyéb kérdések,
pályázatok is felkerülnek a honlapra. Célunk ezzel mind a tagság, mind a
társzervezetek, mind a média jobb tájékoztatása működésünkről.
A médiával szorosabb kapcsolatot kívánunk létrehozni, ezzel is segítve a Szövetség
munkájának nagyobb nyilvánosság elé kerülését, az érdekképviselet erősítését. Ennek
jelei már tapasztalhatóak voltak mind sajtó, mind elektronikus média megjelenés által.
Sikeres tagtoborzó akciót hajtottunk végre, ennek eredménye, hogy tagságunk újabb 3
taggal bővül, míg pártoló tagjaink közt köszönthetjük Veszprém megyei jogú várost.
A Kék Hullám Zászló mozgalom megújításával kapcsolatban megkerestük tagjainkat
és a régi, valamint új partnerszervezeteket véleménygyűjtés miatt. A beérkező
vélemények figyelembevételével a mozgalom megújításra kerül, ez évben elkezdjük a
munkát, ezzel párhuzamosan forráslehetőségeket keresünk a további fejlesztéshez.
2015. január 28.-án Örvényesen kibővített elnökségi ülést tartottunk, melyen
tájékoztatást kaphattunk a Balaton vízszint szabályozásáról, a halgazdálkodásról, a
horgászturizmusról. Az eseményen, tagjainkon kívül a média is szép számmal
képviseltette magát.

2. Érdekképviselet:
-

-

-

-

A Szövetség vállalta, hogy összegyűjti és képviseli az önkormányzatok véleményét,
észrevételeit a Balaton részvízgyűjtő-gazdálkodási tervével kapcsolatban. Írásban
beérkezett a felhívásra négy vélemény, ezeket figyelembe véve elkészítjük írásos
véleményünket, de a Vízügyi Igazgatóság vízgyűjtő-gazdálkodási tanácsain szóban is
képviseljük azokat.
Levélben kerestük meg Varga Mihály nemzetgazdasági és dr. Seszták Miklós nemzeti
fejlesztési minisztert azzal kapcsolatban, hogy 2015-ben a BFT csak 70 000 000 Ft
forráshoz jutott a tavalyi 220 000 000 Ft-tal szemben, ezzel igen leszűkítve a térség
fejlesztési forrásait. Kértük a miniszter urakat, hogy a régió fejlesztésére megfelelő
forrásokat biztosítsanak.
Szintén levélben kerestük meg dr. Ruszinkó Ádám turizmusért felelős helyettes
államtitkárt, hogy egyrészt tájékozódjunk a szúnyogirtás várható költségvetési
támogatása felől.
Írásban kerestük meg a Balatoni Fejlesztési Tanácsot egy balatoni kulcsprojekt
ötletével, melynek címe: „A turizmus minőségi feltételeinek javítása a Balaton
medrében és a partszabályozást érintő területeken.”Ennek keretében minden résztvevő

-

önkormányzat egyenlő arányban részesülhetne a fejlesztésre szánt pénzből és önállóan
dönthetne annak felhasználásáról a felsorolt fejlesztési célok megvalósítására.
Levelet írtunk dr. Kovács Zoltán területi közigazgatásért felelős államtitkárnak,
melyben a 2014. január 01-től hatályba lépett pénzügyi számviteli adatszolgáltatási és
beszámolási kötelezettség nehézségeire, visszásságaira hívtuk fel a figyelmet, kértük
közbenjárását a helyzet rendezésére.

3. Pályázatok:
-

-

Az Európa a polgárokért program civil társadalmi projektek című alprogramjában a
Balatoni Integrációs Nonprofit Kft. partnereként kívántunk pályázni a külföldi
kapcsolataink megújítása érdekében, de sajnos az egyik külföldi partner visszalépése
miatt ez meghiúsult.
A NAKVI (Nemzeti Agrárszaktanácsadási Képzési és Vidékfejlesztési Intézet „Szelíd
térségfejlesztési modellek a gyakorlatban” című pályázatán indultunk a Kék Hullám
Zászló Mozgalom megújításával.

Szigliget, 2015. március 9.
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