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Tisztelt Képviselő-testület! Kedves Balatonakarattyai Lakosok! 

 

Sok szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit a közmeghallgatásunkon. 

 

A mögöttünk álló 2 évben sikerült kialakítanunk és stabilan, törvényesen működtetnünk az 

önkormányzat gazdálkodását. A szabályszerű gazdálkodást belső ellenőrzési jelentések is 

alátámasztják. A költségvetési támogatások mellet, bevételeink jelentős része a helyi adókból 

és a strandbevételekből származik. Éppen ezért ezekre a területekre kiemelt figyelmet 

fordítunk. A helyi adók tekintetében elmondhatjuk, hogy mind az adókivetések, mind az azok 

beszedését hatékonyan látta el önkormányzatunk. Az adóbevételink nagyságrendje 100-115 

millió ft-ot tesz ki. Fontos ez, hiszen ezek a bevételek biztosítják kiegyensúlyozott működésünk 

alapjait és nyújtanak lehetőséget fejlesztési elképzelésink megvalósítására is. Költségvetésünk 

módosított főösszege 2015. évben 378 mft volt, míg a 2016.évi főösszeg 346 mftban került 

elfogadásra.  

Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik, likviditásunk megfelelő és középtávon 

biztosított.  

 

Szeretném tájékoztatni Önöket az elmúlt időszak eredményeiről: 

- 1,5 km-es aszfaltos utat létesítettünk (Batsányi, Ady és Deák u), közel 200 méteres 

térköves utat építettünk (Salak utca). 

- megújult a katolikus templomunk, mely lakossági és önkormányzati segítségünk 

nélkül nem készült volna ilyen gyorsan el 

- magunk működtetjük és szépítgetjük az akarattyai óvodát, új óvodavezetőnk van 

Zsobrák Mária 

- az MLSZ-szel közösen műfüves focipályát építettünk a parkban, ami vártnál is 

nagyobb sikert aratott 

- felújítottuk az orvosi rendelőt 

- elkészült a közvilágítás auditja és felkészültünk Akarattya teljes közvilágításának 

megújítására. Tesztszakasz készült az Árpád utcában.  Testületi ülésen döntöttünk 

arról, hogy indulunk a Belügyminisztérium közvilágítási pályázatán, ennek 

megfelelően korszerűsítjük a közvilágítást a közterületeken. A terveink szerint év 

végén, illetve jövő év elején indulhatnak a munkálatok, melyek százmilliós 

nagyságrendet képviselnek. 

- Útjeleket festettünk, parkolás és veszélyes helyre való figyelem felhívás céljából 

- közel egy éves munkával végrehajtottuk  az egyik legnagyobb adminisztratív 

munkánkat a településrendezési eszközök és a HÉSZ módosításával. Ennek alapján 

a pályázatként benyújtott és a megfelelő szervek által befogadott pályázatok 

megvalósítása elől minden akadály elhárult (pl: település központ, kerékpárút 

kialakítása) 

- bevezettük a szelektív szemétszállítást és  zöldhulladék elszállítást 

- újságunk az Akarattyai Napló rendszeresen megjelenik, amiben széleskörűen 

tájékoztatatjuk a lakosságot a testületi ülésekről és a település életéről 

- az Önkormányzat támogatja a civil egyesületeket: nyugdíjasok, Nabe, Polgárőrség, 

Fürdőtelep Egyesület  

- az Önkormányzat Kárpátaljai gyermekeket üdültetett immár másodszor a 

településen 

- TOP pályázatainkat befogadták kerékpárútra, csapadékvíz elvezetésre, 

strandfelújításra 
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- a bercsényi strandot sportcélokra fejlesztettük, kiemelve a strandkézilabda, 

strandfoci és lábtenisz ágakat 

- felújítottuk a kosárpalánkot a parkban 

- elkészült településünk címere 

- turisztikai kiadványunk készült 

- a tavalyi évben akcióban pótoltuk a lakossággal az utcai gyümölcsfákat, amit az 

idén is meghirdettünk és már a hivatalba folyamatosan érkeznek be rá az igények. 

- a Rákóczi fa maradványait megtisztítattuk 

- a zsidótemetőt és templomkertet rendbe tetettük 

- Az alagúthoz háromlencsés forgalomirányító berendezést szereltünk 

- 3 közkutat szép ivókútra cseréltük (Bakony u.,Strand u. Rákóczi park) 

- együttműködési megállapodást kötöttünk a Honvéd Üdülővel 

- közösségépítő eseményeink voltak: szemétszedés, disznóölés, kolbásztöltés,  

- futóverseny, vitorlásverseny, főzőversenyek, mozdulj Balaton mozgalom, 

úszóversenyt kezdeményeztünk 

- sikeres rendezvényeket tartottunk az év minden szakaszában a településen és több 

kulturális programot az Akarattya Klubban, és működtetjük a Kodolányi házat 

-  

Beszélnék a strandjainkról is egy kicsit. 

 

Az idei strandszezon kezdetére való felkészülésnél a Gumirádli strandon térköves autóbejáró 

és járda, valamint új játszótér létesült. A strandon új lejárók, padok és kukák kerültek 

kihelyezésre, valamint elkészült egy terv a közel 20 méteres lidós partszakasz kialakítására. 

A Bercsényi strandon a strandpályákat bővítettük, a strandlépcsőket felújítottuk és egy új bejáró 

is elhelyezésre került. Civil kezdeményezésre és együttműködéssel a Bercsényi kiskikötő 

csónak menhely felújítása is folyamatos. 

A Lidó strandon a parkoló murvázása, új napozóágyak kihelyezése, és a lejárók felújítása 

történt meg. 

A strandüzemeltetés szezonban természetesen nagyobb terhet ró a hivatalra, hiszen az 

engedélyeztetéseken kívül a szezonális strandpénztárosok, vízi mentők, ápoló személyzet és a 

takarítók foglalkoztatása, valamint munkaidejük szervezése is ránk hárul. 

Az idei szezonban az időjárás nem volt túl kegyes hozzánk, a szezon közepi hétvégéken 

általában rossz idő volt, de elmondhatjuk, hogy így is összességében nyereséget termeltek a 

strandjaink. 

 

Egyesületek működése a településen: 

 

Az önkormányzat együttműködik a Fürdőtelep Egyesülettel, mely idén padokat és 

hulladékgyűjtőket helyezett ki a Kisfaludy sétányon, a Nők a Balatonért Egyesület pedig 

különböző kulturális programjaival színesítette a település életét.  

Itt említeném meg a Nyugdíjas Klubunkat, hiszen tagjai a parkos területek rendbetételénél, 

illetve a rendezvényeknél a vendéglátásban, nagyon sokat segítettek, és 2016. október 10-én 

tartották alakuló ülésüket, mint Balatonakarattyai Nyugdíjas Klub Egyesület. A Polgárőrség a 

különféle programok biztosítását és a folyamatos járőrözést végzi a településen.  
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Egy pár szót ejtenék a gyermekek támogatásáról a 2015-ös évben: 

 

2015. év szeptemberben az általános, a közép, valamint a felsőfokú oktatási intézményekben 

tanulók részére beiskolázási támogatást fizettünk ki. Az általános iskolás gyermekek közül 24 

fő részesült 10.000 Ft/fő támogatásban, a közép- és felsőoktatási intézményben tanuló diákok 

közül 11 fő részesült 10.000 Ft/fő beiskolázási támogatásban, ez a környező települések között 

kiemelkedő támogatási összeg. 

A BURSA Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázaton az összes pályázó (5 fő „A” típusú ás 

1 fő „B” típusú ösztöndíjpályázó) 10.000,- Ft/hó támogatásban részesült. 

 

Idén először adjuk ki Akarattya díszpolgári címet, és Akarattyáért érdemérmet osztunk ki. 

 

 

 

 

           Matolcsy Gyöngyi 

                 polgármester 

 

 

 

 


