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,,Akarattya a Balaton Kapuja"
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Balatonakarattya fejlesztési elképzelései 2014 - 2O2O
A település jövőjét az itt élők életfeltételeinek javulása alapozhatja meg. Elsődleges szerepet
kell kapnia a munkalehetőségek megteremtésének,a meglévők bővítésénekés a fiatalok
vonzó
,,helyben tartásának". Elő kell segíteni az állandó lakosság növekedését, részben

fejlesztésekkel, részben az itteni ingatlantulajdonosok,,letelepedésével". Lényeges még a
közösségi ellátás színvonalának emelése, a hagyományosan kialakult családias, csendes,
környezetbarát jelleg megta rtása.
A fejlesztéseknek védeni és korlátozni kell belső értékeinket,ezzel érve eltelepÜlésÜnk
felértékelődését,szelektív vonzásképességéneknövekedését.
Balatonakarattya hamarosan teljesen önálló Település lesz, minek következtében tOvábbi

feladatokat is meg kell oldani.
A következő

évtized fejlesztési tervei:

Turisztika
Cél, a települési adottságok - mint a Balaton kapuja, a ,,magas páft", a Balaton, a meglévő
erdők, közparkok - és a környékbeli települések lehetőségeinek (bor, autóverseny, tátorján,
stb.)jobb és hatékonyabb kihasználása, valamint az idényre koncentráltság feloldása, a
,,helyben foglalkoztatás" jelentős növelése. Részletesen.
- ,,panoráma" túrizmus fejlesztése - sétányok, kilátópontok és pihenők kialakítása,
kapcsolódó szolgáltatások támogatása, Panoráma lift. Egész éves attrakciÓ.
- Bercsényi viadukt - a Kisfaludy és Liszt sétány gyalogos és kerékpáros összekÖtése, mely a
panoráma sétány és kerékpáros közlekedés feltételeinek javításán túl egy kivételes Balatoni
turisztikai attrakció is egyben. Egész éves attrakció.
- parti sétányok, Balaton parti közparkok kialakítása fejlesztése - a jelenleg ,,eldugott"
vízpart ,,feltárása" ezzeI is egy turisztikai látványosságot képezve egész évben.
- Strandok felújítása, fejlesztése (fövenypart, melegÍthető medence) - Gyermekbarát és
sportos fürdőhely kialakításával a szezon is elhúzható.
_ A,,Balaton kapuja" az M7-es lehajtótól- a Balatonhoz érkezők méltó ,,fogadása",
- Termálfürdő - geotermikus és alternatív energia felhasználásával, kiegészítő
szolgáltatásokkal, szintén egész éves működéssel.
- Kerékpáros túrizmus - a csomóponti helyzet (részletesen külön) és magas parti adottság
kihasználása, az év nagy részében.
- Horgászturizmus
_ Ökoturizmus
- az ,,érintetlen" Balaton part, és az ,,ősfás" véderdők,
- Egészséges életmód - több hektár dombos panorámás erdő, közpark ,,kihaszn álása"
- Kemping létesítéseilletve beindítása, kombinálva horgászattal, vízi sportokkal
- 12 hónapos,,Tourinform" szolgáltatás bevezetése
- lnformációs, eligazító (és helyes) utcanév táblák
- Rendezvények - meglévők mellé továbbiak

Kultúra sport, és oktatás 0 - 99 éves korig
- Ku ltu rális műsorok infrastru ktú rájá na k megteremtése,
- Rákóczi park színpad és nézőtérfelújítása,
- Közösségi ház felújítás,energiatakarékos megoldásokkal

