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I. A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI
83/2004. (VI. 24.) MÖK határozat:
Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 2004. június 24-ei Zala, Somogy és
Veszprém Megyék együttes ülésének napirendjét az alábbiak szerint állapítja meg:
N a p i r e n d e k:
1) a) Tájékoztató a Balaton vízszintjének, vízpótlásának és vízminőségének helyzetéről,
a csatornázással és a halászattal (horgászattal) kapcsolatban hozott
intézkedésekről
Előterjesztő: Dr. Kiss Zoltán politikai államtitkár,
Varga Miklós vízügyi helyettes államtitkár, Környezetvédelmi és
Vízügyi Minisztérium
b) Tájékoztató a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium Balatonnal kapcsolatos főbb
feladatairól, különös tekintettel az infrastrukturális fejlesztésekre
Előterjesztő: Dr. Kovács Ferenc közlekedési helyettes államtitkár, Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium
c) Tájékoztató a Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiáról
Előterjesztő: Pál Béla idegenforgalmi politikai államtitkár,
Székely György turisztikai hivatal vezetője Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium
2) a) Előterjesztés a Loire-vidék francia régió együttműködési megállapodásának
tapasztalatairól
Előadó: Dr. Gyenesei István elnök, Somogy Megyei Közgyűlés
Kuti Csaba elnök, Veszprém Megyei Közgyűlés
Kiss Bódog Zoltán elnök, Zala Megyei Közgyűlés
b) Nyilatkozat a Balaton Régió kiemelt értékeinek világörökség részévé nyilvánítása
érdekében
Előadó: Dr. Gyenesei István elnök, Somogy Megyei Közgyűlés
Kuti Csaba elnök, Veszprém Megyei Közgyűlés
Kiss Bódog Zoltán elnök, Zala Megyei Közgyűlés
Dr. Kolber István elnök, Balaton Fejlesztési Tanács
Határidő:
Felelős:

azonnal
Kuti Csaba, a megyei közgyűlés elnöke

84/2004. (VI. 24.) MÖK határozat:
Somogy, Zala és Veszprém Megye Közgyűlése, valamint Balaton Fejlesztési Tanács –
elfogadva a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium és a Gazdasági és Közlekedési
Minisztérium feladatkörébe tartozó feladatokról szóló tájékoztatókat, illetve megismerve a
Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia vitaanyagát – javasolja:
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I. Általános javaslatok:
I./1. A Balaton térség fejlesztéséhez továbbra is közös stratégiai tervezés, végrehajtás,
ellenőrzés (monitoring) és hatékony érdekérvényesítés szükséges. Somogy, Veszprém
és Zala Megye Közgyűlései, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács továbbra is
támogatja, hogy a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet fejlesztése területileg egységesen, a
Területfejlesztési törvényben meghatározottak alapján a Balaton Fejlesztési Tanács
koordinációjában decentralizáltan valósuljon meg. Eljárnak annak érdekében, hogy ez
az alapelv a regionalizáció során érvényesülni tudjon.
I/2. A területileg egységes tervezés érdekében a három megye közgyűlése és a Balaton
Fejlesztési Tanács kezdeményezi, hogy az Európa Tervbe és annak részét képező II.
Nemzeti Fejlesztési Tervbe a Balaton térségének fejlesztéséhez kapcsolódó feladatok
önálló intézkedésként kerüljenek beépítésre, különös figyelemmel a 1033/2004. (IV.19.)
Kormány határozattal meghatározott belterületi csapadékvíz elvezetéssel, illetve a 30mes parti sáv kiépítésével kapcsolatos teendők.
Folyamatos feladatként határozzák meg a fejlesztési tervek és dokumentumok
összehangolását, különös tekintettel a megyehatárokat átszelő fejlesztésekre, továbbá
eljárnak annak érdekében, hogy a regionális tervek kialakítása is hasonló szemlélettel és
munkamódszerrel kerüljön kidolgozásra.
I/3. A tanácskozás résztvevői együttműködnek és összehangolják a tervek végrehajtásához
biztosítandó hazai és nemzetközi források megszerzésére irányuló tevékenységüket. A
balatoni megyék és a Balaton Fejlesztési Tanácsa regionalizáció fontos eszközének
tekintik és ezáltal messzemenően támogatják a költségvetési források további
decentralizálását.
Közösen kezdeményezik a Balaton fejlesztésére fordítható központi források
decentralizálását, az ehhez szükséges jogszabályi módosítások megtételét, a Balaton
Fejlesztési Tanács decentralizált források feletti koordinációjának megerősítését.
I/4. Somogy, Veszprém és Zala Megye Közgyűlései és a Balaton Fejlesztési Tanács
támogatja a Balaton törvény végrehajtását, valamint a végrehajtás során szerzett
ismeretek alapján a törvény tervezett módosítását.
Javasolják továbbá, hogy a fejlesztések megvalósítását elősegítő támogatási rendszerek
pénzügyi támogatási feltételeinek kialakításakor a jogszabályok által elvárt szigorúbb
előírások teljesítése érdekében elvégzendő többletráfordítások kerüljenek
figyelembevételre, hogy azok ne okozzanak egyenlőtlenségeket a támogatottak között.
A tanácskozás résztvevői felkérik a Kormányt, hogy a települések kistérségekbe történő
besorolását, a Területfejlesztési törvény módosítását követően, a területfejlesztés és a
közigazgatás korszerűsítésével összhangban vizsgálja felül a Balaton Fejlesztési Tanács
illetékességi területét, továbbá a háttértelepülés kifejezést a Balaton környéki vagy
Balatont környező települések kifejezéssel váltsák ki.
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II. A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium feladatkörével kapcsolatos
javaslatok:
II/1. A Balatonnal kapcsolatos rövid, közép és hosszú távú feladatok minél szélesebb körű és
hatékonyabb megvalósítása érdekében a balatoni megyék közgyűlései és a Balaton
Fejlesztési Tanács felkéri a Balatoni tárcaközi bizottságot, hogy erősítse a Balatonnal
kapcsolatos feladatokról szóló 1033/2004.(IV.19.) Kormány Határozat végrehajtása
során a partnerség minél szélesebb körű érvényesítését, a feladatok decentralizálását,
valamint a helyi szereplők bevonását a döntés előkészítésébe. Továbbá javasolják a
Fejlesztéspolitikai Koordinációs Tárcaközi Bizottsággal (FKTB) való szoros
együttműködés kialakítását, különös tekintettel a hazai és nemzetközi források elnyerése
és decentralizálása tekintetében.
II/2. A környezetvédelem, vízügy és természetvédelem intézményeinek szervezeti átalakítása
kapcsán a tanácskozás résztvevői támogatják a kezelői és hatósági funkciók
szétválasztását, a hatósági ügyintézés egy szervezetbe tömörítését az ún. „Zöldhatóság”
kialakítása érdekében.
Továbbá kezdeményeik, hogy különös tekintettel a Balaton térség speciális helyzetére
kerüljön kidolgozásra a területileg egységes a környezetvédelmet, vízügyet és
természetvédelmet integráló kezelői szervezet felállításának modellje.
Javasolják, hogy a Balatont érintő kutatások döntően a térség tudományos és oktatói
bázisához telepítve valósuljanak meg.
II/3. A Balaton elmúlt évekbeli tartósan alacsony vízállására és ennek jövőben való gyakori
megismétlődésének lehetőségére való tekintettel, az elővigyázatosság elvének, mint
alkalmazandó döntéshozói alapelvnek szellemében a tanácskozás résztvevői támogatják
a lehetséges vízpótlási változatok közül a legkisebb ökológiai kockázattal járó változat
azonosítását és egy esetlegesen kialakuló kedvezőtlenebb környezeti állapot orvoslására
a tó vízmennyiségének műszaki beavatkozással történő pótlási tervének mielőbbi
kidolgoztatását.
II/4. Somogy, Veszprém és Zala Megye Közgyűlései és a Balaton Fejlesztési Tanács
támogatják a kéttényezős vízdíj bevezetését egy széleskörű, a helyi települési és térségi
szereplők, valamint az üdülőtulajdonosok bevonásával kidolgozott modell alapján.
II/5. A tanácskozás résztvevői támogatják a Balatoni Halászati Rt. átalakításával
kapcsolatosan elindított folyamatokat különösen a nyitottság, a társadalmasítás, az
átláthatóság és a közhasznú feladatok ellátása: haltelepítés, halőrzés, busahalászat,
horgászturizmus kiszolgálása tekintetében.
Továbbá javasolják, hogy az önkormányzatok tulajdonszerzését elősegítő pénzügyi
modellek mielőbb rendelkezésre álljanak, mint például a BFT és a Magyar Fejlesztési
Bank által vizsgált finanszírozási lehetőség.
A közhasznú feladatok finanszírozási lehetőségeit áttekintve támogatják, hogy azok
költségeinek fedezetét legalább egy átmeneti időszakra az állam finanszírozza meg.
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III. A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium feladatkörével kapcsolatos
javaslatok:
a.)

Közlekedési infrastruktúra fejlesztésével kapcsolatos javaslatok:

III/1 A tanácskozás résztvevői a Balaton térség autópályán történő elérhetőségének javítása
érdekében felkérik a Kormányzatot, hogy vizsgálja meg M7-es autópálya
Balatonszentgyörgy-Nagykanizsa közötti szakasz 2008. előtti megépítésének
lehetőségét.
III/2. A tanácskozás részvevői ugyancsak kiemelten fontos feladatnak tekintik a Balaton
Régió megközelíthetőségét, az egyenletes feltárás feltételeinek megteremtését elősegítő
úthálózat kiépítését, a még hiányzó tervek mielőbbi elkészítését.
A környezetvédelem, a forgalom gyorsítása érdekében indokoltnak tartják a Balatonra
rávezető utakhoz kapcsolódóan a településeket elkerülő utak mielőbbi megépítését,
ugyanakkor szorgalmazzák a 71-es út forgalomcsökkentéséhez kapcsolódó fejlesztések,
az M8-as autóút gyorsított ütemű megvalósítását.
A tanácskozáson részt vevők javasolják a Keszthely-Várvölgy-Tapolca elkerülő út
mielőbbi megvalósítását, valamint a 71-es út Keszhely-Balatongyörök közötti
szakaszának útrekonstrukcióját.
Továbbá kiemelt idegenforgalmi és szabadidő eltöltési szerepére való tekintettel felkérik
a Kormányzatot, hogy a Balaton környéki országos közutak mentén a növényzet
gondozásához és kaszálásához biztosítsanak nagyobb központi forrásokat.
III/3. A Sármelléki repülőtér fejlesztésével kapcsolatosan kialakult helyzet megvizsgálását
követően a tanácskozás résztvevői javasolják, hogy a tervezett fejlesztések
megvalósítására a 2005. évi központi költségvetés tartalmazzon forrásokat.
III/4. A tanácskozás résztvevői felkérik a Kormányt, hogy vizsgálja meg a VeszprémSzentkirályszabadjai repülőtér Nemzetközi Repülőtérré Fejleszthető kategóriába történő
átminősítését. Ennek alapján az elkészült fejlesztési program kapjon megfelelő jogi- és
költségvetési támogatást.
III/5. A Balaton Régió komplex légiközlekedés-fejlesztésének megvalósítása érdekében a
meglévő légiközlekedési-funkciókra való tekintettel a résztvevők felkérik a Gazdasági
és Közlekedési Minisztérium képviselőit, hogy a kiemelten kezelt Sármelléki repülőtér
fejlesztési igényei mellett vizsgálja meg a Veszprém-Szentkirályszabadja repülőterek és
a Siófok-Kiliti repülőtér fejlesztési igényeit is.
III/6. A tanácskozás támogatja az északi vasútvonal villamosításának mielőbbi
megvalósítását, egy az egyben javasolja az állomásépületek építészeti felújítását,
valamint a mellék- és kiszolgáló helyiségek kulturált utazási igényeket kielégítő
kialakítását célzó fejlesztések gyorsítását.
III/7. A balatoni megyék és a Balaton Fejlesztési Tanács javasolják a térségi és országos
kerékpárút hálózattal összekötő kerékpárutak építéstámogatási forrásait növelni,
valamint kiegészíteni a meglévő kerékpárutak üzemeltetéséhez és a kerékpáros
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turizmushoz kapcsolódó kiszolgáló létesítmények fejlesztéséhez szükséges forrásokkal.
A kerékpáros turizmussal összehangolt komplex fejlesztési program megvalósítása
érdekében javasolják a fejlesztéseket decentralizáltan, a Balaton Fejlesztési Tanács
meglévő támogatási rendszerébe integráltan megvalósítani.
III/8. A három balatoni megye közgyűlése és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatja a
Balatoni Hajózási Rt. 49 %-os állami tulajdonú részvényeinek ingyenes önkormányzati
tulajdonba adását.
b.) A Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégia Balatont érintő javaslatai:
III/9. A balatoni megyék és a Balaton Fejlesztési Tanács időszerűnek és fontosnak tartják a
Stratégia kialakítását, melynek segítségével középtávra meghatározható turizmusunk
versenyképességének feltételrendszere.
III/10. Somogy, Veszprém és Zala Megye Közgyűlései és a Balaton Fejlesztési Tanács
véleménye szerint a Balaton nincs fontosságának megfelelően megjelenítve a Nemzeti
Turizmusfejlesztési Stratégiában. A tanácskozás felkéri a tervkészítőket, hogy
Budapesthez hasonlóan, jelentőségének, egyedi környezeti értékeinek, valamint a
turizmus révén a nemzetgazdaságban betöltött súlyának megfelelően a Balaton érdemi
szerepet, önálló fejezetet kapjon a Stratégiában.
A stratégiai célok alapján kialakítandó attraktivitás, élmény és vendég centrikus
megközelítésű cselekvési programokat kiemelt turisztikai célterületként, külön kell
összeállítani, emellett is külön kiemelni a fővárost és a Balaton Régiót.
III/11. Az elfogadott Nemzeti Turizmusfejlesztési Stratégiára, a rendelkezésre álló kutatási
eredmények és a Balaton Fejlesztési Tanács megújított Stratégiájára alapozva
szükséges aktualizálni a Balaton Régió turizmusfejlesztési stratégiáját. Ennek során
szükségszerű a régió turisztikai újrapozícionálása mind a belföldi, mind pedig a
nemzetközi turizmus szempontjából.
III/12. A tanácskozás résztvevői különösen fontosnak tartják a turizmusban kiemelt szerepet
betöltő megyei és települési önkormányzatok – a megismert anyagban vázoltaknál
hangsúlyozottabban – feladat- és hatásköreinek pontosítását.
III/13. Somogy, Veszprém és Zala Megye Közgyűlései és a Balaton Fejlesztési Tanács
kezdeményezi, hogy a korábbi évek sikeres gyakorlatának megfelelően a régiós
turisztikai pályázati rendszer kerüljön visszaállításra. A területileg és tematikailag
egységes fejlesztések megvalósítása érdekében a turisztikai fejlesztési forrásokat
integrálni kell a Balaton Fejlesztési Tanácshoz decentralizálni.
III/14. A tanácskozás támogatja, hogy kerüljön kidolgozásra a marketing és idegenforgalmi
projekt előkészítést finanszírozni hivatott normatív képzésű regionális idegenforgalmi
alap terve, valamint a helyi és megyei turisztikai fejlesztési források rendelkezésre
állásának növelése érdekében növekedjen az idegenforgalmi adó bevételhez biztosított
állami kiegészítő támogatás mértéke.
Az üdülőkörzetek számára sürgető egyes kiemelt rendezvények normatív úton történő
támogatása a Budapesti Tavaszi Fesztiválhoz hasonlóan.
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III/15. A turizmusirányítási intézményrendszer megerősítése újabb lehetőséget ad a helyi
összefogások elősegítése érdekében mind a programkészítés, mind a megvalósítás
tekintetében. A három megye közgyűlése és a Balaton Fejlesztési Tanács fontosnak
tartja a megyei és kistérségi együttműködések minél szélesebb körű kialakulását a
turisztikai fejlesztések területén is, ennek érdekben a lehetőségekhez mérten elősegítik
és támogatják az ez irányú kezdeményezéseket.
IV. Záró javaslat
IV/1. Somogy, Veszprém és Zala Megye Közgyűlései, valamint a Balaton Fejlesztési
Tanács kifejezi azt a szándékát, hogy a Balaton, illetve a Balaton Kiemelt Üdülőkörzet
fejlesztésével kapcsolatos célok meghatározása, a fejlesztések összehangolása,
valamint a hatékony érdekérvényesítés érdekében időszakonként együttes ülést tart,
amelynek helyére, időpontjára és témakörére a közgyűlések, illetve a Balaton
Fejlesztési Tanács elnökei tegyenek együttes javaslatot.
A Balaton Régiót érintő feladatok hatékony elvégzése érdekében, különösen a
meglévő ismeretek és tapasztalatok cseréjére, egymás folyamatos és kölcsönös
tájékoztatására, a rendelkezésre álló adatok, információk és fejlesztési elgondolások
hozzáférhetőségének biztosítására a három megye közgyűlése és a Balaton Fejlesztési
Tanács hivatalaikon és munkaszervezeteiken keresztül szorosan együttműködnek, a
végrehajtó szervezeteik közötti kölcsönös és hatékony munkakapcsolatot elősegítik.
85/2004. (VI. 24.) MÖK határozat:
Somogy, Veszprém, Zala Megye Közgyűlése, valamint a Balaton Fejlesztési Tanács együttes
ülése a Loire-vidék francia régió együttműködési megállapodásának tapasztalatairól szóló
előterjesztést jóváhagyja.
Felkéri a megyei közgyűlések elnökeit a Loire-vidék Régióval kialakított tartalmas
együttműködés folytatására és továbbfejlesztésére.
Határidő:
Felelős:

folyamatos
Dr. Gyenesei István, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke
Kuti Csaba, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke
Kiss Bódog Zolán, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke

86/2004. (VI. 24.) MÖK határozat:
A Balaton Fejlesztési Tanács továbbá Somogy, Veszprém és Zala megye Önkormányzatainak
Közgyűlései együttes ülésükön megtárgyalták a Balaton Régió kiemelt értékeinek
világörökség részévé nyilvánítása tárgyában készült előterjesztést, és közös nyilatkozatot
tesznek arra, hogy a Balaton Régió kiemelt értékeinek világörökség részévé nyilvánítását
politikailag és szakmailag támogatják.
A Balaton Fejlesztési Tanács továbbá Somogy, Veszprém és Zala Megyék Közgyűlései
egyetértenek a Térségi Világörökség Bizottság létrehozásával.
Felhívással fordulnak valamennyi érdekelt szervezethez, hogy saját eszközeikkel is segítsék
elő e fontos regionális cél teljesülését.
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A tanácskozó testületek felkérik elnökeiket, hogy a nyilatkozatot a sajtón keresztül tegyék
közzé.
Határidő:
Felelős:

azonnal
Dr. Kolber István, a Balaton Fejlesztési Tanács elnöke
Dr. Gyenesei István, a Somogy Megyei Közgyűlés elnöke
Kuti Csaba, a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke
Kiss Bódog Zoltán, a Zala Megyei Közgyűlés elnöke

A VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK KÖZLÖNYE
Felelős kiadó: Kuti Csaba, a megyei önkormányzat közgyűlésének elnöke.
Felelős szerkesztő: Dr. Zsédenyi Imre megyei főjegyző
Megrendelhető a Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatalnál. Éves előfizetési díj: 2500,- Ft.
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