ELŐTERJESZTÉS
a Balatoni Szövetség 2015. március 13-án tartandó Közgyűlésére
9. Napirend
2015. évi Munkaterv javaslat
11/2015. (2015.03.13.) sz. határozati javaslat
A Balatoni Szövetség Közgyűlése az elnökség javaslata alapján elfogadja a Balatoni
Szövetség 2015. évi munkaterv javaslatát.
Munkatervünket a folyamatos és aktuális feladataink ötvözeteként állítottuk össze.

Kiemelt és folyamatos feladatok:
 Szövetségünk kiemelt feladatnak tartja a BKÜ önálló fejlesztési régióként való
elismerését. Ennek megvalósításáért folyamatosan végezzük munkánkat a partner
szervezetekkel és az önkormányzatokkal együttesen.
 Partner szervezetekkel való folyamatos és intenzív együttműködés, az együttműködési
szerződések megújítása.
 Kerékpárutakkal kapcsolatos fenntartási és karbantartási feladatok. A balatoni
bringakörút tervezett fejlesztéséről tájékoztató.
 A horgászturizmus elősegítését, csónakkikötők létesítésének a kérdése
 Szúnyogirtás tapasztalatai.
 Vízpart rehabilitáció (parti sétányok)
 2015. évben a strandok és kikötők minősítésének folytatása, a feltétel rendszer
korszerűsítése.
 A Virágos Magyarországért mozgalomban való további részvétel.
 Csapadékvizek elvezetésének megoldása a Balaton térségében.
 Nemzetközi kapcsolataink felelevenítése és konkretizálása.
 A Balaton vízszintjével kapcsolatos problémák nyomon követése, s segítség a
megfelelő koncepciók kialakításához, figyelembe véve a vízügyi hatóságok és a

hidrológusok, s más szakemberek javaslatait. Fel kell készülni a várhatóan alacsony
vízszintből adódó feladatokra. A megjelenő iszap problémák megoldása. A turisztikai
feladatok figyelemmel kísérése, azok megoldásai. Kotrás, iszapelhelyezés problémái.
 A parlament által előkészített törvények véleményezése, a Balatoni érdekekre történő
odafigyeléssel.
 Még szorosabb kapcsolattartás a térségben működő társszervezetekkel.
Elnökségi ülések:
I. 2015. január 29.
II. 2015. március 13.

Örvényes
9.00 óra

Szigliget

Napirend:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beszámoló a Balatoni Szövetség 2014. évi munkájáról
2014. évi pénzügyi beszámoló, 2015. évi költségvetés tervezet
Felügyelő Bizottság Beszámolója
Alapszabály módosítása
Új tagfelvétel előterjesztése
2015. évi munkaterv javaslat
Kék Hullám Zászló kiírásának megtárgyalása
Vegyes Ügyek
2015. április 15.

Balatonkeresztúr
 Tájékoztató a BKÜ területrendezési tervezési
rendszerének felülvizsgálatáról és a várható
változásokról
 Tájékoztató a térséget érintő pályázatokról
 Parti sétányok kérdése
 Vegyes ügyek

2015. június 24.

Balatonendréd
 Tájékoztató a külföldi kapcsolatainkról
 Csónakkikötők létesítésének ügye
 Vegyes ügyek

2015. szeptember 2.

Alsóörs
 Együttműködéseink felülvizsgálata a Balatoni
szervezetekkel
 A turisztikai szezon értékelése
 Vegyes ügyek
Aszófő

2015. november 4.

 Az önkormányzatok helyzete a Régióban
 Tájékoztató a térségi pályázatok alakulásáról
 Vegyes ügyek

2015. december 9.

Balatonfenyves
 Kötetlen beszélgetés, s a problémák fehér asztal
melletti megbeszélése.

Közgyűlések:
2015. március 13.

10 óra

Szigliget

Napirend:
1.

Balaton-díj javaslatok elfogadása

2.

A 2014. évi Balaton-díjak átadása

3.

Tagfelvétel

4.

Tájékoztatás a legutolsó közgyűlés óta elvégzett munkákról

5.

Beszámoló a Balatoni Szövetség 2014. évi munkájáról

6.

2014. évi pénzügyi beszámoló, 2015. évi költségvetés tervezet

7.

Felügyelő Bizottság Beszámolója

8.

Alapszabály módosítása

9.

2015. évi munkaterv javaslat

10

Tájékoztató a Kék Hullám Zászló minősítési rendszer tervezett változásáról

11.

Vegyes ügyek

Rendezvényeink:
Fórumok:
2015. április 29.

Lepsény

- Kerékpárutak helyzete a Balaton Régióban, fejlesztési elképzelések
2015. június 3.

Balatonmáriafürdő

- A Balaton Régió turizmusának helyzete
2015. július 22.

Zalavár

- Fórum a háttértelepülések helyzetéről
2013. október 14.

Ábrahámhegy

- A Balaton Régió közlekedési helyzete
2015. április

Siófok-Balatonfüred

2015. május 8-10

Első hajó fogadása
Erdélyi Tízek Szövetségének fogadása
és vendégül látása

2015. május

Balatonfüred

Vitorlabontó

2015. június

Gyenesdiás

Kék Hullám strand- és kikötő
minősítő verseny eredményhirdetése

2015. július

Balatoni Borok versenye, közösen
a Balatoni Körrel és a Borvidékek
Hegyközségi Tanácsaival

Balatonfüred, 2015. március 3.

Balassa Balázs
elnök sk.

