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BEVEZETÉS 

 

Balatonakarattya településfejlesztésének fő gazdasági elvei (2015-2020 időszakra): 

- A településfejlesztés pénzügyi forrásait alapvetően a vissza nem térítendő pályázatokkal 

tervezzük megoldani. Részletes fejlesztési tervek a 2015-20 évre vonatkozó pályázati 

lehetőségekhez igazítva dolgozandók ki. 

A fejlesztés tervezéséhez elengedhetetlen a jövő évek költségvetés tervezetének ismerete. 

Szeretnénk tájékoztatást kapni a pénzügyi bizottságtól arról, hogy a jövőbeni különböző 

bevételi forrásokból mennyi fordítható a fejlesztési feladatok realizálására.  

A településfejlesztés tervezését is a fentiek figyelembevételével kell készíteni, és inkább a 

reális léptékű, megvalósítható megoldásokat kell előnybe részesíteni. 

A településpolitika terén elsődlegesen a lakosság széleskörű tájékoztatását és együttműködési 

készségét kell fejleszteni. 

A lakossággal való együtt működés javítása, a fejlesztési feladatokkal kapcsolatos tervek 

lakossági tájékoztatása után közvélemény kutatás segítségével a településfejlesztési koncepció 

irányelvek kellő mértékű súlyozása. 

Az önkormányzati ingatlanok tulajdoni viszonyainak rendezése, első lépésben a fejlesztendő 

területekre vonatkozó egyezmény létrehozása Balatonkenesével. 

 

Települési infrastruktúrafejlesztési prioritáslista: 

1. Utak felújítása: a./ rövidtávon támogatásból  

                     b./ koncepció, pályázat  

- Elengedhetetlen a murvás utak, sétautak, kerékpárutak mai színvonalnak megfelelő 

megtervezése – csatorna, szegély, vízelvezetés, járda, stb. - kivitelezése, 

megvalósítása. A méltatlanul elhanyagolt a túrázásra, kirándulásra alkalmas területeket 

kisköltségű portalanított utakkal kell elérhetővé tenni. 

  

2. Településközpont kialakítása: Önkormányzat (Étgép), piac, templomkert, református 

imaház, orvosi rendelő, kilátó – (turisztikai pályázati lehetőség) 

Helyi piac létrehozásának támogatása önkormányzatok számára (CLLD) 1 VP 

Közfeladatot ellátó egyházi, alapítványi és nonprofit társaságok energiahatékonysági 

fejlesztései 1 KEHOP 5 

 

3. Szépkilátás közösségi pont megnyitása (Egyesületeknek is): részleges felújítás. 

Megoldandó: Fűtés, Bútorozás, Informatika, számítógép, Wifi, internetpont, Nava pont, büfé, 

stb. Teljes felújítás 2016  

 

4. Strandok fejlesztése, strandkoncepció Bercsényi tervek turisztikai célú átalakítása szerint.  

Bejárható Magyarország komplex vízi turisztikai-, és egyéb állomásai 

3,5 GINOP 7  

 Mozdulj Balaton (kisléptékű sporteszközök, pályák kialakítása, felújítása) 2 EFO 

 

5. Rákóczi park sportpálya felújítás, műfüves focipálya (élő pályázat) Mozdulj Balaton 

(kisléptékű sporteszközök, pályák kialakítása, felújítása)  2 EFO 

 

6. Kisfaludy sétány kialakítása, bringaút, futóút, sétány, világítás, víz, közművek (turisztikai 

pályázati lehetőség) Kerékpárút fejlesztések 3,5 GINOP 7 

Balaton-felvidék világörökség várományos helyszín 1 GINOP 7 



Kulturális és természeti értékek gazdasági és környezeti fenntartható megőrzése és 

látogathatóvá tétele 3,4 GINOP 7 

 

7.  Napfényparkoló alközpont koncepció 

Idegenforgalmi fejlesztések: Balatoni bicikli körút 0 km kiinduló pont, Aligai út 

kerékpárútként történő megnyitása a Club Aliga felé, forgalomlassító szigetek kialakítása és a 

Bercsényi lejáróhoz történő legális bekötése. Turisztikai fejlesztése koncepció horgászat, 

strandkézilabda, triatlon versenyek, az Aligai úton a volt szennyvíztelep ökológiai, 

természetvédelmi objektummá történő átalakítása. 

Balatonakarattyai szálláshelyek, fizetővendég szolgálat felkutatása, felélesztése, 

önkormányzati honlapon történő internetes népszerűsítése, szállásadók egyesülése. 

Mozdulj Balaton (kisléptékű sporteszközök, pályák kialakítása, felújítása) 

2 EFOP 

 Minőségi turizmus számára épülő szállásférőhely beruházások 25%-os intenzitású 

támogatása számára önerő keret létrehozás 6 e-Kerékpár 1,5 

 

8. Közvilágítás (GE) és Webkamera rendszer (Pályázat) 

Energiahatékonyság 3 GINOP 4 

 

9. Megújuló energia felhasználás (Pályázati lehetőség) 

Energiahatékonyság 3 GINOP 4 

 

10. Közlekedési rend kialakítása 

Az idegenforgalmi időszakban az un. személyközlekedést vállalkozók bevonásával kell 

megoldani, pl. közúti kisvonattal (lásd B.füred, Tihany), amely körjáratként közlekedhet 

Akarattyán Vasútállomástól a Bercsényi lejárón a strandra, Koppány soron (bevonva a 

Honvéd Üdülőt is) vissza a faluközpontba, a vasútállomásig. Ezzel is a strand közeli parkolási 

gondokat lehetne enyhíteni a felső Napfény ABC parkoló használatával. Idegenforgalmi 

időszakon kívül kis buszjáratot kell üzemeltetni vállalkozói formában az idősek és az 

iskolások utazási lehetőségének a megoldására. 

 

11. Zöldhulladék lerakó 

      Brikettáló üzem 

 

12. Túrisztikai tájékoztatás 

Az idegenforgalom, nyaraló vendégek jó tájékoztatása megköveteli az esztétikus, stílszerű, 

információs táblák, eligazítást szolgáló feliratok kihelyezését: Utcanév táblák- strandok, 

turista utak, nevezetességek, szolgáltatások, üzletek jelzésére 

13. A falugondnokság  

 A tulajdonosi jogviszony fenntartása mellett nyereségorientált vállalkozási forma bevezetését 

javasoljuk. Meg kell oldani az általuk végzett munkák értékének az ellenőrzését és 

minősítését. A napi feladatok mellett biztosítani lehet a jelentkező lakossági igények üzleti 

alapon történő kielégítését.  

 

14.  Mozi koncepció  

15. Honlap fejlesztése  

16. Trafóház funkció  

17. További lehetőségek: 

 



1.Rövid ellátási lánc kialakítása mezőgazdasági termékek esetében (marketing, termelői 

beruházások stb.) 1,5 VP 

 

2. Gazdasági társaságok és önkormányzatok energia előállító erőműveinek támogatása 1 

KEHOP 5 

 

 

Kérem a fentiek megtárgyalását! 

 

Matolcsy Gyöngyi 

polgármester 

 
 
 
 
 


