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Idén immár 14. alkalommal kerül lebonyolításra a strandok életében és a térség turisztikai
kíná|atáhanjelentős szerepet játsző ,rMozduljo Balaton!" sportprogram-sorozat, melynek
részese az Onök települése is.
A Balaton Fejlesztés Tanács (BFT) elfogadta a programsorozat2017. évi költségvetését, mely
alapján a települé§i hazzájárúásokon felül a proglamsorczat ftnartszirozását 5 millió Ft
összegben a BFT és további 5 millió Ft összegbel7 az EMMI Sport Szakállamtitkársága
biztosítja. ,. ,,,. "

Az elmúlt évek során a program folyamatosan fejlődött, alakult, konkretizálódott a BFT és a

települések felaáata a piojekt lebon}olításában, ami szükségessé tette a korábban megkötött
együttműködési megállapodások módosítását.
Az elmúlt évek tapasztalata és a kialakult elszámolási gyakorlat alapján készítettünk egy új

megállapo d ás tew ezetet, mely a korabbinál részl etes ebb en hatfu ozza me g
o a BFT és az önkormányzatfeladatait,
. az eszközök beszerzésével, nyilvánt artásáv aI kapcsolatos teendőket,
. M önkormányzatihozzájárulás felhasználásávalkapcsolatos feltételeket, továbbá
o megjelenítettük a BFT munkaszervezetét- a Balatoni Integrációs KözhaszníNonprofit

Kft.-t - is, mint együttműködő felet. Ez azért szükséges, mert bizonyos esetekben a

külső támogatások csak a munkaszervezeten keresáül vehetőek igénybe.

Mint Önök előtt is ismert, az önkormányzat áItal fizetett pénzügyi hozzájáruIás 100oÁ-ban az

adott településen dolgozó ,,Mozdulj, Balaton" sportszervező honoráriumára kerül
felhasznáIásra. A sportszervezők dijazása az elmúlt 7 évben nem vá|tozott (80.000,-Ft). A
jelenlegi bérszínvonal figyelembevételével és a sportszervezők tevékenységének növekedése
(folyamatosan nő a sportágak, sporteszközökszáma) miatt szükségesnek tartjuk a programban
részt vevő sportszerve zők díj azásának 1 00. 000, -Ft-ra növelés ét.
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Kérem, hogy javaslatunkat elfogadni szíveskedjen és a ,,Mozdulj, Balaton!" sportprogram-
sorozat támogatására nyújtott támogatáslhozzájárulás összegét 2017. ér,től éves szinten
1 00.000,-Ft/strand összegben biztosítsák.

Bizom benne, hogy javaslatunkat elfogadják, ez&. tisztelettel kérem intézkedését a
strandonkénti 100 ezer forint hozzájárulás 2017. május 31.-ig tőrténő átuta|ására az
alábbibartkszímlítra:

Balaton Fejlesztési Tanács
Magyar Á[amkincstár 10048005-00281526-00000000

A fentiek alapján előkészített együttműködési megállapodástervezetet csatoltan kiildjük.
Kérem, hogy megállapodást áttekinteni és jóváhagyásuk esetén azt aláíwa számunkra 3

példányban 2017 . május 3 1.- ig visszaktildeni szíveskedjenek.

Siófok, 2011. május 09.

Tisztelettel:

dr. Bóka István
elnök

,^, )"t-
Dr. Molnár Gábor

munkaszervezet vezető

&W-
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Együttműködési megállapodás

mely a,,Mozdulj, Balaton ! " sportprogram-soroza t télr gy ábanj ött létre

egyrészről: a Balaton Fejlesztési Tanács (székhelye: 8600 Siófok, Batthyány u. 1.,

továbbiakban BFT), és annak munkaszervezete, a Balatoni Integrációs és Fejlesztési
Ügynökség Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 8600 Siófok, Batthyány u. 1.,

továbbiakban KFT) a továbbiakban együtt BFT-I(FT,

másrészről Balatonszepezd Község Önkormányzata (székhelye: 8252 Ba\atonszepezd,
Arpádu. 3.) a továbbiakban Önkormányzat

együttesen Felek között.

A Felek egyaránt szükségesnek ítélték és ítélik az Önkormányzatközigazgatási területén lévő
strand(ok)on sportolási lehetőségek kialakítását, bővítését, a sporteszköz ellátás javítását, a
település sportpro gram-kínálatanak bővítését.
A BFT-KFT - a fenti célok megvalósítás érdekében - a települési önkormányzatok
részvételével 2004. évben elindította a ,,Mozdulj, Balaton!" sportprogram-sorozatot
(továbbiakban Mozdulj Balaton program). A Mozdulj Balaton program keretében a résávevő
önkormányzatok a strandok területén különböző sportpályákat alakítottak ki, melyek
hasznáIatához a BFT-KFT évente - finanszírozási lehetőségei fiiggvényében - sporteszközöket
adott át az önkormányzatoknak és szervezett sportprogramokat biztosított.
A Mozdulj Balaton program - megindulása őta - éIvezi a ma1yarországi sport irányításáért
felelős központi szewezet szakmai és finanszírozási támogatását.
Az elmúlt évek során a Mozdulj Balaton program szerves részévé vált a programban résávevő
strandok, t el epül é s ek turi s ztikai kínáIatának.

Felek cé|la a Mozdulj Balaton program folytatása, szakmai színvonalának fenntartása és a
lehető sé gek fiig gvényében annak folyamato s fej le sáé se.

Ennek a|apjána sportprogram-sorozat megvalósítása érdekében a Felek az alábbíakatvállalják:

A BFT-KFT vállalja:

- Elvégzt a Mozdulj Balaton program szakmai és pénzügyi lebonyolítását (szakmai
program, költségvetés elkészítése, eszközbeszerzések lebonyolítása, helyi
szewezőWjátékvezetők képzése, programok megvalósításának ellenőrzése,
zár őr endezvény leb onyolítása, el számol ások elvé gzés e, stb. )

A Mozdulj Balaton program ftnanszirozásához - adott évi forrásai fiiggvényében -
pénzügyi fonást biztosít.

Folyamatos szakmai tevékenységet végez - egyeztetések, pályázatok készítése,
támogatási konstrukciók előkészítése - a program ftnanszirozásához külső többlet
források bevonása érdekében.

Sporteszközöket (kapu, palánk, asztalitenisz asztal, stb.) biztosít - a rendelkezésére álló
források mértékében - a sportprogramok lebonyolításútoz, melyeket a strandok



területén kell felállítani. A sporteszközök beszerzését és nyilvánIartásba vételét

(eszköznyilvántartás) a BFT-KFT végzi, a sporleszkőzők az Önkormányzatok részére

hasznáIatb a kerülnek átadásr a.

Biztosítja a sportszereket (pl. labdák, ütők, hálók, stb.) - a rendelkezésére állÓ fonások

m értékéb en _ a sp o rte s zkö zök rende lteté s szerú has zná|atáho z.

A helyi hétvégi programok díjazásához érmek, emléklapok biztosításával járul hozzá.

Évente szakmai felkészítést tart a strandokon főszezonban szewezendő helyi hétvégi

sportrendezvények szewezői részére, Az önkormányzatok pérrzijgyi hozzájímlása

ilapjánbiztosítja a helyi szewezőWjátékvezetők dijazását, elvégzí az elthezkapcsolódó

szakmai, ellenőrzési , pénzij;gyi feladatokat.

Segíti a helyi programok propagálását sajtó megjelenések egyeztetésével (p1. megYei

tap-ot<, tretyi ráalot<, televiziók), továbbá központilag készített propaganda anyagok

biztosításával (szórólapok, plakátok, molinó), valamint működteti a rendezvénY

honlapj át (www.mozduljbalaton.hu)

A strandok sportcélú fejlesáési lehetőségeinek megteremtése érdekében (sportPálYák

kialakítása, sporteszközök felújítása, stb.) folyamatos egyeztetést végez a fejlesztési

források fe1 ett di szponáló szakmai szervezetekkel, mini sztériumokkal.

A strandok sportcélú fejlesztése céljából egyeztetést végez a strandsport szÖvetségekkel

országos és nemzetközi szintú sportversenyek, rendezvények balatoni strandokon

törlénő megvalósítása, szervezése érdekében.

AzÓnkorminyzatvá|Ialja:

- Előkészíti a sporteszközök fogadását, telepítéSét, kialakítja a szÜkséges

sportpályákat (a strandokra illő homokos röplabda, kézllabda, foci pályák, szllárő

a1 apú streetb all, Iábtenísz, to1l aslab da p ályák).

- HasznáIatra átvesziés nyilvánt artla asporteszközöket, sports zerekel, azohŐl a BFT-

KFT felhívására évente jelentést ad.

- A szezon megszűnése után gondoskodik a sporteszközök kiszedéséről,

karbantarIásaról,1árolásáról, és ha szükség es) az elhasználódottak pótlásárÓl.

- A lehetőségeinek megfelelően közreműködik a helyi hétvégi programok

díjazásában.

- A településen népszerűsíti a programsorozatot, elősegíti, hogy a helyi lakos ság és az

üdülők körében minél többen megismerjék a programsorozatba valÓ bekapcsolódás

lehetőségét (települési, strandi honlapokon való megj elentetés).

_ kiválasztja és felkéri a helyi sportrendezvények szewezőjét.

_ A rendelkezésre bocsátott sporteszközöket - az eszközök használatbavételétŐl

szárnított minimum 5 éven keresztül - a jelen megállapodásban foglaltak szerint

hasznosítja.

- Csapatával résztvesz a szezonzátő közös rendezvényen (3+1 fős streetball csaPat,

2+1 fős strandröplabda csapat, 3+1 fős mini focicsapat)

- Evente 100.000 Ft-tal hozzájinia proglams orozatlebonyolításához. AhozzájáruIás

átadásáravonatkozóan az Önkormányzatigénye alapján külön szerződés kerül(het)

megkötésre.



Az ö nkorm ány zatl, I.rczzáj árulás felhas znál ás ával kap c s o 1 ato s feltétel ek :

Siófok, 2011. május 09.
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Az önkorm ányzat által átaőotthozzájáruIásltámogatás az aőott településen megbízott

helyi sport ,r"rr"raiiitekvezető dijaiasára és 1 kanc;olód9 járulékok megfizetésére

kerül felha sznáIásra.A helyi sporlszervez őtljatekveietőtaz önkormányzatválasztjaki,

de a BFT_KFT (illetve az' áItilamegbízott s zervezet) által kerül megbízásra, A helyi

,p*rr.*.zőljáiékvezetá a megbízás keretében ellátja a Mozdulj Balaton progíam

szervezettprogramnapjain a sportprogramok szervezéáét, lebonyolítását, aprogramok

népszenisítési, tájékó ztatásí i.luáutuit, elkészíti és leadja a helyi Programsorozat

összesítő értékelő jelentését, megszelve zt a zárő rendezvényen résztvevő helyi sportági

csapatokat, az önkÁ ányz'at r"lgít.égérr"l biztosítja az utazás feltételeit, részt vesz a

zárő rendezvényen.

A BFT_KFT az önkorminyzat által átadolthozzájámlásltémogatás felhasznáIásáről

tárgyévet követő januar 3í_ig elszámota.t ttita á" önt,o,,"ányzat részére a jelen

Á.-guttupo aás melíékle tét kép Jző el számolás i dokumentáció szerint,

dr. Bóka István
elnök

Balaton Fejlesztési Tanács

dr. Sebesty&Lászlő
polgármester

Balatonszepezd Község
Önkormányzata

\A^ \," -...,/.... .|i..-..
/ Dr. Molffár Gábor

ügyve zelő igazgatő
Balatoni Integrációs Közhasznú

Nonprofit Kft.


