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Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Balatonakarattyaiak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az önkormányzat és a képviselő-testület
nevében.
Szeretném bejelenteni, hogy ismét két alpolgármestere van Akarattyának, dr. Imrédy Szabolcs
a jogi ügyekért és a leválással kapcsolatos ügyekért fele, mint alpolgármester.
Az elmúlt év jelentősebb eseményeiről szeretnék pár szót szólni.
Balatonakarattyának több évtizedes lemaradást kell behoznia, ezért képviselő-testületünk
kiemelt feladatának érezte, hogy az állandó lakosoknak és az itt tartózkodó nyaralóknak
minőségi közszolgáltatást nyújtson, melynek egyik fontos eleme a modern közvilágítás.
 A közbeszerzési eljárás során az E.ON csoportba tartozó E.ON Energiakereskedelmi
Kft-től kaptuk a számunkra legkedvezőbb ajánlatot. A részben kormányzati, részben
önkormányzati forrásokból finanszírozott projekt tervezésének és kivitelezésének nettó
értéke 126,8 millió forint volt. A kivitelezési munkálatok február végén indultak és a
műszaki átadásra május 4-én került sor, itt szeretném megköszönni az önkormányzati
dolgozók kivitelezési munkákban való sok segítségét is. Nagyon büszkék vagyunk rá,
hogy a korszerűsítés mellett mintegy 50%-kal bővítettük is a közvilágítási
eszközparkunkat. A világítás központi irányításáért felelős új, intelligens rendszer nem
csak környezetbarát, energiahatékony, de hosszú távon is számos, a lakosság kényelmét
és egészségét szolgáló további fejlesztést alapoz meg.
 A korábbi évekhez hasonlóan újabb utcák kaptak szilárd burkolatot. A Battsányi utcát
követően a tavalyi év évégén az Ady Endre és az Erdősor utca került felújításra, így
önkormányzatunk továbbra is tartotta választási ígéretét, miszerint minden évben közel
1 km utat újítunk fel. Ezen kívül még jelentős összegeket fordítottunk útjaink
állapotának megóvására, karbantartásra, murvázásra (az elmúlt 1 évben 9 millió forintot
költöttünk el).
 Nagyon jó hír hogy kerékpárút pályázatunk sikeres elbírálásban részesült, így 302 millió
forintból, közel 4 km kerékpárút épülhet meg az elkövetkezendő időszakban
településünkön. A projekt 100%ban finanszírozott, így önkormányzatunknak nem kell
önerőt biztosítania a fejlesztéshez. A sikeres megvalósítás, komoly lökést adhat
Akarattya idegenforgalmi helyzetének fellendüléséhez.
 Strandjaink működtetését továbbra is kiemelten kezeljük. Az elmúlt időszakban
összesen, az üzemeltetésen felül több mint 7 millió forintot költöttünk strandjaink
fejlesztésére. Az idei szezonban csúcsbevételt sikerült elérni, összesen bruttó 37 millió
forint strandbevételt realizáltunk, ez 10 millió forinttal több mint a tavalyi évben.
 További jó hír a strandok tekintetében, hogy a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt
pályázaton összesen 70 millió forintot nyertünk (a támogatás 100 %-ban finanszírozott)
, melyből az előttünk álló időszakban a Bercsényi strand főépületének napozóterasza 40
millió forintból, a Lido strand főépülete és vizesblokkja 30 millió forintból újulhat meg.
Ezekhez a fejlesztésekhez a szerződést sikerült aláírni, Kenesétől megkaptuk a
tulajdonosi hozzájárulást, így végre elkezdődhetnek a munkálatok.
 A márciusban jégkár következtében vis maior pályázatot adtunk be. A pályázatunk 20,3
millió forint támogatásban részesült, amihez közel 9 millió forint önerőt kell
biztosítanunk. A támogatás keretében helyreállítjuk és megerősítjük vízparti területeink
partvédműveit, (Lidó, Bercsényi strandunkon és a volt Máv üdülő előtti területen).
 Önkormányzatuk sikeresen pályázott rendkívüli önkormányzati támogatásra, összesen
32 millió forint értékben.
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Új szolgáltatásunk a településen nyári szezonban az elektromos kisbusz, ami nagy sikert
aratott, ezért az önkormányzat tervezi a megvásárlását.
Legfontosabb bevételeink, az adóbevételek évről évre nőnek, a 2015-ös évben 99 millió
forint volt, a 2016-os évben 115 millió forint, az idei évben várhatóan tudjuk tartani a
2016. évi szintet.
Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít a településen élő gyermekekre. Mi sem
bizonyítja jobban, hogy a 2016-os évben 58 gyermeket részesítettünk beiskolázási
támogatásban és a felsőoktatásban tanuló gyermekről sem feledkeztünk meg és
támogatjuk Őket tanulmányaik befejezéséig. Az önkormányzat az újszülöttek szülei
részére születésükkor támogatást biztosít.
Az önkormányzat támogatja a civil egyesületeket: Nyugdíjas klub, Nők a Balatonért
Egyesület, Polgárőrség, és Fürdőtelep egyesületet. Itt szeretném megköszönni az
egyesületek munkáját, közösségi élet érdekében végzett sok segítségüket. Igazi siker az
önkormányzatunknak, hogy ennyi aktív egyesülete van, s ezáltal hozzájárulnak
településünk színvonalas rendezvényeihez, kiállítások szervezéséhez, környezet
tisztántartásához. Még egyszer nagyon szépen köszönjük a munkájukat.
Szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a tavalyi évekhez hasonlóan az idén is
meghirdetjük, az utcai gyümölcsfák ültetését a közterületen, a lakossággal közösen,
hiszen a teleülés fa és növényállománya is leromlott, kezelésre és gondozásra szorul.

Mindezeket összevéve úgy értékeljük, hogy Akarattya jó úton jár, melyet a lakosság
támogatása nélkül nagyon nehezen lehetne megvalósítani. Az emberi értékek egyenként is
megmutatkoznak településünkön, melyek garantálják, hogy Balatonakarattya történelme,
jövőbeni tervei, értékei fennmaradjanak.
Idén is Akarattya díszpolgári címet, és Akarattyáért érdemérmet osztunk ki.

Matolcsy Gyöngyi
polgármester
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