
 
BESZÁMOLÓ 

a Balatoni Szövetség 2015. március 13-án tartandó közgyűlésére 
 

6. Napirend 
Beszámoló a Balatoni Szövetség 2014. évben végzett munkájáról 

 
A Balatoni Szövetség az elmúlt évben végzett munkájáról az alábbiakban tájékoztatom az 

Elnökséget és a Közgyűlést. 2014. évben a Szövetség négy elnökségi ülést és két közgyűlést 

tartott az Alapszabályunknak megfelelően. 

 

2014. április 25-én Elnökségi ülés Balatonfüred 
 
Napirend: 1. Beszámoló a Balatoni Szövetség 2013. évi munkájáról 

       2. 2013. évi pénzügyi beszámoló, elszámolás. 2014. évi költségvetés tervezet 
       3. Felügyelő Bizottság 2013. évi beszámolója 
       4. 2014. évi munkaterv javaslat 
       5. Vegyes ügyek 
 

2014. április 25-én Közgyűlés Balatonfüred 

 

Napirend: A Balaton-díj javaslatok elfogadását követően átadásra kerültek 

       a 2013. évi Balaton-díjak 
       Majd az elnökségi ülés napirendjét a Közgyűlés is megtárgyalta. 
 

2014. szeptember 30. Elnökségi ülés Keszthely 

 

Napirend: 1. 2014.évi Balaton-díjra beérkezet javaslatok megtárgyalása 

       2. Beszámoló az idei év eltelt időszakában végzett munkáról 
       3. Beszámoló a szúnyogirtásról 
       4. Vegyes ügyek 
 
2014. november 26. Elnökségi ülés Balatonfüred 

 

Napirend: A tisztújító közgyűlés előkészítése 

- Elnök, társelnök személye 
- Felügyelő Bizottság megválasztásának előkészítése 
- A megyék szerepének felülvizsgálata az elnökségben 
-  

2014. december 13. Elnökségi ülés Balatonfenyves 

 

Napirend: 1. Alapszabály és SZMSZ módosítás tervezetének megtárgyalása, javaslat 

           tétel a Közgyűlés elé 
       2. Az új tisztségviselők jelölése a közgyűlésre 



       3. Új tagfelvétel előterjesztése 
       4. Vegyes ügyek 
2014. december 13. Közgyűlés Balatonfenyves 

 

Napirend: 1. Alapszabály és SZMSZ módosítás tervezetének megtárgyalása és elfogadása 

       2. Új tisztségviselők megválasztása 
       3. Új tagfelvétel elfogadása 
       4. Vegyes ügyek 
 
A Balatoni Szövetség –a korábbi évekhez hasonlóan – meghatározott munkatervi feladatai 

szerint kezdte meg a munkáját 2014. évben. A Megyei Önkormányzatok tagdíj fizetésének 

radikális csökkenése kettőmillió forint hiányt okozott a költségvetés összeállításánál. 

Tekintettel arra, hogy a hiány pótlására reális forráslehetőség nem mutatkozott, ezért Dr. 

Lázár János titkár úr június 14-én tragikus hirtelenséggel bekövetkezett halála után olyan 

döntést kellett hozni, hogy a titkári feladatokat – plusz anyagi források nélkül – szétosztva 

végezzük el. 

 

Az év során végzett munkáink közül külön kiemelésre kerül: 
 
Kék Hullám Zászló strand- és kikötő minősítés, amelyre május-június hónapokban került sor. 

A minősítésre 32 strand és 5 kikötő jelentkezett, melyeket a megyei ÁNTSZ-ek, a Balatoni 

Nemzeti Park Igazgatóság, a Balaton Fejlesztési Tanács, a Nők a Balatonért Egyesület a Balatoni 

Turisztikai Projekt Iroda a Balaton-parti Fürdőegyesületek Szövetsége, valamint más civil 

szervezetek képviselőivel megtekintettük és a vonatkozó előírások szerint minősítettünk. 

Valamennyi nevező strand és kikötő megkapta a minősítő oklevelet és jogosult a Kék Hullám 

Zászló használatára. 

 
Kiemelt üdülőkörzet, mint régió: Néhány évvel korábban stratégiai célként tűztük ki, hogy a 

BKÜ statisztikai-fejlesztési régióvá váljon, amelyben gyakorlatilag nem történt változás. 

Együttműködve a BFT kijelölt szakembereivel, a térség országgyűlési képviselőinek 

segítségével a munkát folytatni fogjuk. 

 

Állami tulajdonú parti ingatlanok önkormányzati kezelésbe adása. Az elmúlt évben a 

területekre adott igényeket összegyűjtöttük, majd a Nemzeti Vagyonkezelő és az illetékes 

Vízügyi Igazgatósághoz továbbítottuk. Tekintettel arra, hogy a Nemzeti Vagyonkezelő nem is 

reagált a megkeresésünkre, ezért ismét meg kell keresni a hatáskörrel rendelkező 

szervezeteket. 

 

A Balaton világörökségben történő részvétele. Előkészítő munkák vannak folyamatban a 

védelem alá helyezhető területek kijelölése, valamint a kritériumrendszer kialakítása 

tekintetében. Figyelemmel kísérjük a munkát. 

 



A csípőszúnyog gyérítését – a korábbi évek gyakorlatának megfelelően a 2012. évben 

meghirdetett közbeszerzési eljárás szerint – az érintett önkormányzatok és az állami 

költségvetés 50-50 %-os költségmegoszlásban terveztük.  

Tekintettel arra, hogy 2014. évre már nem maradt tartalékunk, ezért fontos volt, hogy az 

önkormányzatokkal létrejött megállapodások szerinti összegek rendelkezésünkre álljanak. Az  

érintett önkormányzatok teljesítették a befizetéseket, így a szakértői munka végzésének és az 

általuk előírt védekezéseknek pénzügyi akadálya nem volt. Erre vonatkozó szakmai és 

pénzügyi beszámolót a 2014. szeptember 30-án megtartott elnökségi ülés tárgyalta.  

A Magyar Turizmus Zrt.-vel 2014. december 23-án aláírásra került szerződés alapján az 

elszámolás áthúzódik 2015. évre.  

 

Működésünkhöz a pénzügyi forrást, a már említett átszervezéssel biztosítottuk (tényadatokat 

a mellékelt táblázatban foglaltuk össze). 

 

Balatonfüred, 2015. február 26. 

 

 

 

         Ruzsics Ferenc 

             elnök sk. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
         
               
 
   
 
 

 
 

 


