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Az előterjesztés törvényességi
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ELŐTERJESZTÉS
Balatonakarattya Község Önkormányzat Képviselő-testületének
2017. április 12-ei rendkívüli testületi ülésére.

Tárgy: A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉG ÁLTAL KIÍRT BALATONI STRANDOK FEJLESZTÉSE
CÍMŰ BTSP-1.1-2016 KÓDSZÁMÚ PÁLYÁZATON TÖRTÉNŐ INDULÁSRÓL DÖNTÉS.

Előterjesztő: Matolcsy Gyöngyi polgármester
Előkészítette: Lukács Tamásné kirendeltség-vezető
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Tisztelt Képviselő-testület!
Megjelent a „Balatoni strandok fejlesztése" című BTSP-1.1-2016 kódszámú konstrukció. A
támogatásra rendelkezésre álló tervezett keretösszeg 1.863.000.000 forint.
A konstrukció célja a kiírási feltételeknek megfelelő strandok fejlesztése, ezáltal: a látogatók
igényeinek megfelelő színvonalú turisztikai termékek kialakítása, ennek eredményeként a
természetes fürdőhelyek látogatottságának és jövedelemtermelő képességének növelése, valamint
a szezonalitás mérséklése. A térség adottságait ismerve és a jövőbeli fejlődési lehetőségeket
mérlegelve meghatározásra kerültek azok a fő fejlesztési területek, amelyek segítik a konstrukció
céljainak elérését.
A konstrukció operatív célja a balatoni strandok, mint a térség meghatározó jelentőségű turisztikai
vonzerejének
fenntartható
fejlesztése.
Ennek keretében meghatározó mutató a fejlesztéssel érintett terület nagysága és a fejlesztéssel
érintett területen nyújtott új szolgáltatások száma. A konstrukció keretében támogatott
projekteknek hozzá kell járulniuk a magasabb hozzáadott értéket előállító turisztikai szolgáltatások
kialakításához.
Támogatást igényelhet a strand tulajdonosa vagy vagyonkezelője, amennyiben a vagyonkezelő
gazdasági társaság a település helyi önkormányzatának 100%-os tulajdonában áll.
A támogatási kérelmek benyújtása 2017. április 01-től 2017. április 30-ig lehetséges.
A Magyar Turisztika Ügynökség által kiírt pályázatot három strandra nyújtanánk be. Két strandot
mi üzemeltetünk, a Bercsényi strandot, ahol a napozó terasz kialakítására és szigetelésére, a Lidó
strandot, ahol a vizesblokk kialakítására nyújtanánk be pályázatot. A Bezerédi strandra játékok és
járda felújítására pályáznánk. Ezen strandon kétséges, hogy ki tudja a pályázatot benyújtani, de
önkormányzatunk erre a strandra is pályázik.
Javaslom, hogy mindhárom stranddal induljunk a balatoni strandok fejlesztése pályázaton a
Magyar Turisztika Ügynökség keretében. A pályázathoz nem szükséges önerő, a pályázat
megnyerését 100 %-ban támogatják.
Javaslom, hogy csak annyit költsünk a strandokra, amennyit a pályázatokon elnyerünk, ne
tervezzünk hozzá önerőt. Amit megnyerünk, csak azt az összeget fordítsuk rá.
Kérem javaslatom tanulmányozását, és a határozat meghozatalát.
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