
Kedves Balatonakarattyaiak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a közmeghallgatásunkon. 

Megállapítom, hogy a testület határozatképes. 

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

egyetért képviselő, kérem kézfeltartással jelezze. 

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

Pár gondolatot szeretnék megosztani a település jelenlegi helyzetéről, az elmúlt év 

fejlesztéseiről, lehetőségeiről. Az elmúlt évekhez hasonlóan, a tavalyi és az idei évünk is 

mozgalmas volt. 

Sajnos Balatonakarattya helyzetét a COVID járvány jelentősen szűkítette az idén is. 

Megoldandó feladatot jelentett a kieső idegenforgalmi és iparűzési adóból származó 

bevételek kompenzálása, továbbá a többlet kiadások finanszírozása, melyet a járvány 

megelőzésével és a védekezéssel kapcsolatos intézkedések okoztak. 

Saját bevételeink növelése érdekében sikeresen gazdálkodtunk az önkormányzat 

vagyonával, e mellet törekedtünk a kiadások ésszerű csökkentésére. 

Itt szeretném Önöknek elmondani, hogy önkormányzatunk továbbra is hitelfelvétel 

nélkül működik. 

A nehézségek ellenére – az elmúlt évekhez hasonlóan- sikerült több ponton is előre 

lépnünk. Mivel az önállóság előtt ezen a területen volt a legnagyobb a lemaradás, 

továbbra is legfőbb prioritásunk az önkormányzati infrastruktúra fejlesztése, egy 

élhetőbb minőségibb Akarattya létrehozása. 

A Belügyminisztérium Önkormányzati feladatellátást fejlesztő támogatásából és saját 

erőből felújításra került a Gáspár telepen található Tölgyfa utca. 

A Magyar Falu Program pályázati támogatásból, illetve saját önerő felhasználásával 

elkészült a Rákóczi parkban található Közlekedési játszótér. A játszóparkban 

közlekedési táblákat telepítettünk, valamint utak és útburkolati jelek kerültek 

kialakításra, és ez jelentősen növelte a játszótér kihasználtságát. 

Új településközpontot hozunk létre, melynek első lépése a Magyar Falu Program pályázati 

támogatásból megvalósult orvosi rendelő épületének energetikai fejlesztése volt. 

Ennek keretében megtörtént az ingatlan hőszigetelése, továbbá a teljes tetőszerkezet 
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cseréje. A pályázati támogatáson felül, saját erőből mozgássérült rámpa épült a háziorvosi 

rendelő bejáratához és parkolók kerültek kialakításra. 

Magyarország Kormányától 200 millió forint támogatást kaptunk az új közösségi ház és 

hivatali épület befejezésére, melyet ezúton is nagyon köszönünk. A kapott összeget 

önerővel egészítjük ki, annak érdekében, hogy létre jöjjön egy a mai kor igényeinek 

megfelelő közösségi tér és hivatali épület. 

Az idei év további fejlesztései között szerepel a Köztársaság utca és a Rákóczi út melletti 

járda újabb szakaszának felújítása, valamint együttműködve a Református Egyházzal 

parkolót hozunk létre az újonnan épülő templom szomszédságában. 

A parkolás megoldása, - mint oly sok Balaton parti önkormányzatot -, minket is komoly 

kihívások elé állít, de törekszünk arra, hogy ezt a helyzetet is sikeresen kezeljük, melynek 

egyértelmű eredménye a Rákóczi park körül létrehozott új parkolók száma. Az idei évben 

sor került a 71-es főút Rákóczi út és a Koppány sor kereszteződésénél a második okos 

zebra átadására. 

Az önkormányzat továbbra is aktívan keresi a pályázati lehetőségeket annak érdekében, 

hogy Balatonakarattyát arra a szintre emelje, melyre adottságait tekintve jogosult. 

A fejlesztések során fontos szem előtt tartani, hogy képesek legyünk a jövő fejlődését és 

az itt élő emberek életminőségét növelni. 

Az önkormányzatunk - csökkentett összeggel - idén is támogatta a civil egyesületeket: a 

Balatonakarattyai Nyugdíjas Klubot, Nők a Balatonért Egyesületet, Polgárőrséget, és 

Fürdőtelep Egyesületet. Igazi sikere településünknek, hogy ennyi aktív egyesülete van. Itt 

szeretném megköszönni az egyesületek munkáját. 

Szeretném tájékoztatni Önöket, hogy az előző év közmeghallgatása óta 63 polgármesteri 

döntés született és 2021. június 16-át követően 17 önkormányzati határozatot hozott a 

képviselő-testület. 

Nagy örömmel osztom meg Önökkel, hogy településünkön az idei évben 5 gyermek 

született és 24 boldog pár kötötte össze életét. 

Végezetül szeretném felhívni a figyelmüket, hogy a tavalyi évekhez hasonlóan az idén is 

meghirdettük, az utcai gyümölcsfák ültetését közterületen, és egyben felhívnám a 

figyelmet, hogy közterületre sövény és bokor nem ültethető. 

Köszönöm a megtisztelő figyelmüket! Matolcsy Gyöngyi Balatonakarattya 2021. 09. 28. 


