
Kedves Balatonakarattyaiak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket az önkormányzat és a 

képviselő-testület nevében. 

Megállapítom, hogy a testület határozatképes. 

Egy napirendi pontunk van, a közmeghallgatás. Aki a napirendi ponttal egyetért 

kérem, kézfeltartással jelezze. 

A Képviselő-testület a napirendi pontot határozat hozatal nélkül elfogadta. 

Az elmúlt év  jelentősebb eseményeiről szeretnék pár szót szólni. 

Terveink szerint szeretnénk tovább folytatni az elmúlt 4 évben elkezdett 

felújításokat, beruházásokat, tovább fejleszteni a települést.  

 Tavaly előtt adtuk át a műfüves focipályánkat, tavaly megvalósult az 

intelligens közvilágítás, amit pályázati pénzből és a költségvetésünk terhére 

végeztünk el.   

 A korábbi évekhez hasonlóan újabb utcák kaptak szilárd burkolatot. 

Eddig felújított utcáink: Batsányi utca, Ady Endre utca, Erdősor utca, 

Csittényhegyi út, Kárpátalja utca, Deák Ferenc, Debreceni lejáró, 

Gumirádli strandhoz vezető út, így közel 4 km került felújításra (összesen: 

98 millió forintot költöttünk rá), ezzel 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 28 millió 

forintot költöttünk el erre a célra). A Bezerédi strand komfortos lejutásához 

betonlépcsőt építettünk ki. 

 Az idei év legnagyobb munkája a TOP pályázat keretében elnyert 

kerékpárforgalmi út fejlesztése, ami közel 4 km új burkolatot jelent. 

Jelenleg 3 kerékpárút forgalmi útfejlesztés érinti településünket, a saját 
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jogon nyert – munkába járást segítő úthálózat fejlesztése, a Balatoni 

kerékpár-körút, és a Budapest-Balaton bicikli út, amelyek kiemelt 

beruházásként épülnek. A projekt 100%-ban finanszírozott, így 

önkormányzatunknak nem kell önerőt biztosítania a fejlesztéshez. A 

sikeres megvalósítás, komoly lökést adhat Akarattya idegenforgalmi 

helyzetének fellendüléséhez. 

 A strandok tekintetében a Magyar Turisztikai Ügynökség által kiírt 

pályázaton összesen 70 millió forintot nyertünk (a támogatás 100 %-ban 

finanszírozott volt). melyből a Bercsényi strand főépületének 

napozóterasza 40 millió forintból, a Lido strand főépülete és vizesblokkja 

30 millió forintból újult meg.  

 Strandjaink működtetését továbbra is kiemelten kezeljük. Az idei 

szezonban összesen bruttó 38 millió forint strandbevételt realizáltunk, ez 1 

millió forinttal volt több mint a tavalyi évben. 

 2017 márciusban jégkár következtében vis maior pályázatot adtunk be a 

partvédműben keletkezett károk helyreállítása érdekében. A pályázatunk 

20,3 millió forint támogatásban részesült, amihez közel 9 millió forint 

önerőt kellett biztosítanunk. A támogatás keretében helyreállítottuk és 

megerősítettük vízparti területeink partvédműveit.  

 A korábbi évekhez hasonlóan 2017-es évben rendkívüli önkormányzati 

támogatásban részesültünk 32 millió forint értékben, melyből újabb 

települési utakat tudtunk aszfaltozni (Csittényhegyi, Kárpátalja és az 

Erdősor utcát), továbbá támogatást nyertünk az ügyvédi perköltségre és 

településüzemeltetési eszközök vásárlására. 

 Önkormányzatuk az idén is pályáz rendkívüli önkormányzati 

támogatásra összesen 88 millió forint értékben, ez jelenleg elbírálás alatt 

van. A támogatás elnyerése esetén megvalósíthatnánk a Rákóczi parknál 

parkoló kialakítását, a 71-es főút mellett járdaszakaszt építhetnénk ki, 
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valamint további eszközök kerülnének beszerzésre a falugondnokság 

részére. 

 Legfontosabb bevételeink, az adóbevételek évről évre nőnek, a 2015-ös 

évben 99 millió forint volt, a 2016-os évben 115 millió forint, a 2017-es 

évben 124 millió forint, az idei évben várhatóan több mint 10 millióval több 

bevétel várható. 

 Önkormányzatunk kiemelt figyelmet fordít a településen élő 

gyermekekre. Mi sem bizonyítja jobban, hogy a 2018-os évben 37 

gyermeket részesítettünk beiskolázási támogatásban és a felsőoktatásban 

tanuló gyermekről sem feledkeztünk meg, támogatjuk Őket tanulmányaik 

befejezéséig.    

 Az időskorúak karácsonyi támogatásában 170 főt részesítettünk a 

gyermekek és fiatalkorúak karácsonyi támogatását pedig 259 fő vette át 

decemberben. A kifizetett támogatások összege: 2 millió 590 ezer forint.  

 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. 

 Eddig közel 400 fát ültettünk a lakosság segítségével, és szeretném felhívni 

a figyelmüket, hogy az idén is meghirdetjük, az utcai gyümölcsfák 

ültetését a közterületen, a lakossággal közösen, hiszen a település fa és 

növényállománya 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 
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értékek egyenként is megmutatkoznak településünkön, melyek garantálják, 

hogy Balatonakarattya történelme, jövőbeni tervei, értékei fennmaradjanak. 

És most szeretném felkérni Bánkuty Józsefnét, hogy legyen segítségemre 

a díszpolgári címek, és Akarattyáért érdemérem átadásánál, és egy pár 

szóban ismertesse életútjukat beszéljen a közösség érdekében végzett 

munkájukról. 

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! 


