
 

Mi hiszünk a vidékben, hiszünk a vidék erejében!  

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 

 

2007-ben kezdődött az a közös munka, amelynek eredményeként sikeres LEADER programot 

hajtottunk végre a 2007-2013-as programozási időszakban és folytathatjuk ezt a munkát a jelenlegi 

programozási időszakban is. Lelkes, térségi szervezetek, és a mögöttük álló aktív vidéki emberek 

munkája és sikere, hogy egy igazi közösség, egy alkotó együttműködés alakulhatott ki a térségben. 

Egyesületünk programjairól a www.bakonyesbalaton.hu oldalon keresztül tájékozódhat. 

 

LEADER (francia betűszó: Liaison Entre Actions pour le Developpement de l’Economie Rurale) 

= Közösségi kezdeményezés a vidéki gazdaság fejlesztéséért 

Az Európai Közösség által 1991-ben elindított közösségi kezdeményezés gazdasági, társadalmi és 

környezeti problémák helyi megoldásával segíti elő a fenntartható fejlődést Európa vidéki területein. 

A helyi részvétel, a valódi összefogás és együttgondolkodás, ami máshol esetleg kiegészítő jelleggel 

jelenik meg, itt a működés fő sajátossága  

A LEADER hét alappillére 

1. Területalapú fejlesztés 

2. Alulról építkező megközelítés 

3. Háromoldalú partnerség: a vállalkozói-, civil- és közszféra 

4. Innováció 

5. Integrált ágazatközi megközelítés 

6. Hálózati működés 

7. Kooperáció 

 

A LEADER program keretében a Berhida Város Önkormányzata az alábbi programot valósítja meg a 

2014-2020-as programozási időszakban:  

 

VP6-19.2.1.-7-2-17 

Fitnesz parkok kialakítása Berhidán 

 

Projekt tájékoztató 

 

A Vidékfejlesztési Program keretén belül a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület 

működési területére meghirdetett, VP-19.2.1-7-2-17 kódszámú, Bakony és Balaton Keleti Kapuja 

Közhasznú Egyesület- Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása 

című felhívás alapján Berhida Város Önkormányzata, mint támogatást igénylő 2018.12.27. napján 

1959905947 iratazonosító számú támogatási kérelmet nyújtott be. 

A Vidékfejlesztési Program Irányító Hatósága, mint Támogató a támogatási kérelmet támogatásra 

alkalmasnak minősítette, melyet 2019.09.12-én közölt. 

 

Pályázati felhívás neve: Helyi identitást és közösségi együttműködést segítő fejlesztések támogatása 

Pályázati felhívás kódszáma: VP6-19.2.1.-7-2-17 

Kedvezményezett neve: Berhida Város Önkormányzata 

Projekt címe: Fitnesz parkok kialakítása Berhidán 

Támogatás összege: 10 178 722 Ft 

http://www.bakonyesbalaton.hu/


 

Támogatás intenzitása: 100% 

Projekt azonosító száma: 1959905947 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.08.31. 

 

A fejleszteni kívánt munkaterület 2020. január 10. napján átadásra került a kivitelezőnek.  

A kivitelező a tárgyi létesítményt a Vállalkozási szerződésben rögzített feltételekkel korszerűsítették. 

A műszaki átadás- átvétel napja 2020. július 30. 

 

A projekt célja Berhida város közterületein, 3 helyszínen 1-1 fitnesz park kialakítása. A jelenlegi 

pályázat útján elnyert új létesítmények elsődlegesen az iskolai tanórák megtartását segítenék elő, 

mert bár a két oktatási intézmény mellett van műanyag sportpálya, azokon jellemzően labdajátékot 

lehet játszani. Az eszközök kiválóan kiegészítik majd a testnevelés órai feladatokat is. A peremartoni 

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolától 200, a berhidai Ady Endre Általános Iskolától 350 méteren belül 

valósult meg.  

 

Helyszínek: 

Berhida, Rezeda u. 1758/74 hrsz. A jelenleg is játszótérként működő területen az alábbi fitnesz 

eszközök kerültek elhelyezésre: gyalogló, libegő, bicikli. A fitneszpark mellett az eszközök használatát 

ismertető információs tábla került elhelyezésre. 

 

Berhida, Hunyadi tér, 952/10 hrsz. Az ingatlan Berhida belterületén található közparki területen. Az 

ingatlanon jelenleg ún. „Komplex” fitneszeszköz került elhelyezésre, korábban ütéscsillapító 

burkolattal. A területen az alábbi fitnesz eszközök kerültek elhelyezésre: Pad, kerékpártámasz, ivókút, 

lépegető kombináció, hulladékgyűjtő. A fitneszpark mellett az eszközök használatát ismertető 

információs tábla került elhelyezésre. 

 

Berhida, Szegfű u., 1765/41 hrsz. A területen komplex játék került elhelyezésre. A fitneszpark 

elhelyezését a közeli általános iskola elhelyezkedése indokolta. A park megközelítése a közútról 

történik, az iskola felől gyalogátkelővel. A meglévő két árok felett az átközlekedést átereszek 

biztosítják. Az ütéscsillapításhoz gumilapokból álló burkolat készült. A fitneszpark mellett az eszközök 

használatát ismertető információs tábla került elhelyezésre. 

Műszaki átadás-átvételre 2020. július 30. napján került sor. 

A sportolás lehetősége mindenki számára adott, lehet mozogni edzőteremben, otthon vagy 

szabadtéren is, egyedül vagy csoportosan. Napjainkban nagy népszerűségnek örvendenek a kültéri 

tornaeszközök is, melyek legnagyobb előnye, hogy az elhelyezésükből adódóan bárki használhatja 

őket, bármikor kardió, ügyességi, saját testsúlyos feladatok gyakorlására. Nemcsak felnőttek, hanem 

gyerekek is használatba vehetik őket. A kültéri tornaeszközök jó lehetőséget kínálnak a közös 

sportolásra, közösség építésre, az egészséges életmód fenntartására. 

 

A fejlesztés helyi együttműködés keretében valósul meg. Berhida Város Önkormányzata 

együttműködési megállapodást kötött az Összefogással Berhidáért Egyesülettel, az Öregdiákok az 

Ady Iskola Jövőjéért Alapítvánnyal, valamint Berhida Városi Polgárőrség Egyesülettel. 

A szerződő felek 2018. január 08. napján együttműködési megállapodást kötöttek, amelynek 
keretében Berhida Város Önkormányzata LEADER pályázatainak előkészítésébe, végrehajtásába 
bevonja a helyi közösség aktív civil szereplőit. A partnerek részt vesznek a közösségi területek 



 

fenntartásában, karbantartásában, őrzés-védelmében. A Partnerek vállalják, hogy a kialakított 
tereken kisközösségi, városrészi, városi rendezvényeket szerveznek.  
 
A projekt a LEADER alapelvek közül a következőket érinti elsősorban: 

Területalapú megközelítés: A területalapú megközelítés révén azok dolgoznak együtt, akik közös 

otthonunka érzik az adott települést. A fejlesztés esetében adott a települési szereplők 

együttműködő köre. Berhida több településrésze egymástól viszonylag elszigetelt. Ezért tartalmaz a 

projekt település részenként 1-1 helyszínen fejlesztést. 

 

Alulról építkezés elve: a helyi szereplők által megfogalmazott fontos igény a közterek valódi, közösség 

általi használhatósága. A projekt illeszkedik a HFS stratégiai céljához: „A társadalmi-és gazdasági 

kohézió erősítése, együttműködési és önfejlesztési kompetenciák fejlesztésével, erősítésével az 

élhető vidékért” 

illetve specifikus céljához: „Helyi identitást erősítő közösség- és hálózatépítés kompetenciáinak és 

infrastruktúrájának fejlesztése” amennyiben a projekt során a közterületeken közösség által használt 

infrastruktúra fejlesztés történik, a projekt eredményeinek fenntartásába pedig lehetőség szerint 

helyi közösségeket vonunk be. 

 
Partnerség elve: a LEADER során a szereplők a civil szféra, a vállalkozói szféra vagy a közszféra helyi 
szintű képviselői. A projekt során elsősorban a köz- és civil szféra szereplői fognak össze. 
 
Innovativitás: Az önkormányzat, mint vezető partner, bevonja a helyi közösségeket a projekt 
fenntartásába, egy-egy apró saját feladatok keresztül - a "saját falak" díszítése a közösségi részvétel 
lehetőségét nyitja meg. 
 

Hálózatépítés: a projekt 4 partner együttműködésével valósul meg. A közös tevékenység által a helyi 

közösségek együttműködési képessége erősödik. 

 

A fitness parkok a kistelepüléseken megszokott, gyermekek számára készült játszóterekkel szemben 

sokkal szélesebb korosztályt (12 évtől az idősebbekig) céloknak meg. 

A fitness park az egyszerű, kizárólag pihenést szolgáló közparkokkal szemben aktív időtöltésre biztosít 

lehetőséget. 

A fitness parkok helyszínét közösségi tervezés módszertanával választottuk ki, az együttműködésben 

részt vevő szervezetek bevonásával. Az egyes fejlesztések tartalmát hasonlóképpen véglegesítettük. 

Az együttműködő partnereken keresztül bevonásra kerülnek az idősebb korú iskolás korú gyermekek 

és azok családjai. A sportoló fiatalok, illetve a főként családos férfiakat tömörítő polgárőrség aktív 

települési közösségek. Az akadálymentesítés hatására könnyebben vehetnek részt a programokban a 

mozgáskorlátozottak. 

 

A projekt tájékoztató a helyi újságban is és Berhida Város honlapján is megjelent.  

 

Ünnepélyes átadásra 2020.08. 15. napján került sor „Egy nap Peremartonért!” program keretében.  

 

A Projekt ezzel a honlap megjelenéssel záródott. 

 

Berhida Város Önkormányzata ezúton is szeretné megköszönni a támogatást!  



 

       Szegfű u.              

                       

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Rezeda u. 

                     

 
 

 

 

Hunyadi tér 

 

 


