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TISZTELT KÉPVISELŐTESTÜLET!
Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 2008-ban alakult, 60 települést fog össze a Balatonfelvidéken.
A területen lévő önkormányzatokkal, civil szervezetekkel, vállalkozókkal, helyi lakosokkal és
számos szakmai partnerszervezettel összefogva, fő célja a 60 településen a közösségek, a
közösségi gondolkodás erősítése, a gazdasági fejlődés támogatása, a helyi termékek,
szolgáltatások valamint a turisztikai kínálat minőségi fejlesztése és népszerűsítése.
Szakmai tevékenysége:
• a Vidékfejlesztési Minisztériummal megkötött szerződés alapján 2008-tól koordinálja
az Európai Uniós LEADER vidékfejlesztési források felhasználásának tervezését és
megvalósítását
• egyesületi és hálózati tagjai, szakmai partnerei segítségével több közös, átfogó
programot, projektet indítottak útjára az elmúlt években. Ezek: települési értékek
mentén túraútvonalak kialakítása, zöld turisztikai kínálat erősítése, fiatalok bevonása a
fejlesztési folyamatokba, helyi termékek és szolgáltatások népszerűsítése, „A Vidék
Minősége – Éltető Balaton-felvidék” védjegy létrehozása és működtetése
• közreműködik a tagjai közötti együttműködések, különböző módú kapcsolódások
létrehozásában, támogatásukkal egyre erősödő kapcsolatrendszerek jönnek létre,
szakmai és gazdasági jellegű közösségek formálódnak, amelyek segítik a vállalkozások
egyéni és közösségi fejlődését is
Tevékenysége elismeréseképpen Az Éltető Balaton-felvidékért Egyesület 2014-ben megkapta
az „Év vidékfejlesztő közössége” különdíjat a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózattól.
Az éltető Balaton-felvidékért Egyesület a 2014-2020-as EU-s pályázati időszakra vonatkozó
Helyi Fejlesztési Stratégiát most készíti elő, mely alapján 2016. első félévében adódó pályázati
lehetőségekben lehet részt venni. A tagsági felvételhez szükséges egy tagfelvételi kérelem,
valamint egy Képviselő-testületi döntés arról, hogy tagok kívánunk lenni, valamint az éves
tagdíjat 30.000,- forintot az Önkormányzat vállalja.
Kérem a Tisztelt Képviselőktől az alábbi határozati javaslat alapján támogassa a tagfelvételt:
HATÁROZATI JAVASLAT
Aszófő Község Önkormányzat Képviselő-testületének
…./2015. (XI.30) Önk.határozat
Aszófő község Önkormányzat Képviselő-testülete az éltető Balaton-felvidékért Egyesülethez
kíván csatlakozni, a Balaton-felvidék vidékfejlesztésének elősegítése érdekében. Az
Önkormányzat éves tagdíjat, 30.000,- forintot a 2015. évi költségvetés terhére biztosítja.
Felhatalmazza a polgármestert a szükséges javaslatok és intézkedések megtételére.
Határidő: folyamatos
Felelős: polgármester
Aszófő, 2015. november 18.
Keller Vendel s.k.
polgármester
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