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A fejlesztés célja:  

A fejlesztés célja, új közösségi tér és közösségi szolgáltatás, ezáltal új kisközösségek 

létrehozása Szentpéterszegen, valamint a település lakosainak ösztönzése az egészséges, 

mozgás gazdag életvitelre.  

Megvalósult tevékenységek:   

A fejlesztés keretében egy már elavult, használhatatlan közösségi tér helyén egy 250 m2 

alapterületű, univerzális fitneszeszköz rendszerrel felszerelt, korszerű kondipark létesült. A 

fitneszeszköz rendszer alá és környékére előregyártott elemekből gumiburkolat került, ami 

biztonságossá és kényelmessé teszi a kondipark használatát. A projekt zökkenőmentes 

megvalósítását projektmenedzsment biztosította. A munkavégzés minőségét műszaki 

ellenőr ellenőrizte. A projekt megvalósítása során a kötelezően előírt nyilvánossági elemeket 

biztosítottuk. A projekt megvalósítása során biztosítottuk a VP KTK 2020 előírásai szerinti 

tájékoztatást és nyilvánosságot. Az építési munkákat műszaki ellenőr ellenőrizte. 

Társadalmi munka keretében részt vettünk a LEADER HACS egy rendezvényén. A 

megvalósult projektről képes és szöveges beszámolót bocsátottunk a LEADER HACS 

rendelkezésére, melyet az egyesület a saját honlapján megjelentet. A projekt zökkenőmentes 

megvalósítását projektmenedzsment biztosította. A projekt megvalósítása során különös 

figyelmet fordítottunk a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályok betartására, a 

projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékek megőrzésére, a 

fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti károk és az esélyegyenlőség 

szempontjából jogszabályba ütköző nemmegfelelőségek megszüntetésére. A fejlesztéshez 

kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a vállalkozás 

esélytudatosságot fejezett ki: nem közvetített szegregációt, csökkentette a csoportokra 

vonatkozó meglévő előítéleteket.  

Szentpéterszeg Községi Önkormányzat a projekt keretében a megújult közösségi téren 2 

alkalommal szervezett közösségformáló programot. 

1.program Megrendezés időpontja: 2021. 06. 04.  

Program elnevezése: A mozgás öröme. Résztvevők száma:25 fő 

A program résztvevői, felnőttek és gyerekek megismerték és kipróbálták a fitnesz 

eszközöket. 

2. program Megrendezés időpontja: 2021.06.09.  

Program elnevezése: Sportolj, hogy egészséges légy! Résztvevők száma:25 fő 

Az iskola tanulói ismerkedtek meg fitneszeszközökkel és a kondiparkban tartottak 

testedzést. 

A fejlesztés eredménye 

A fejlesztés eredményeként növekedett a település vonzereje és megtartóereje, bővült a helyi 

színvonalas szolgáltatások köre, a kondipark szolgáltatásait igénybe vevők körében új 

közösségek alakultak ki, a kondipark szolgáltatásait igénybe vevők egészségi állapota javult 

Szentpéterszeg, 2022.12.15.  

                            

                                                                Kiss Gábor Csaba polgármester   



A 2021. 06. 04. megrendezésre kerülő program fotói. 

 



 



 

A 2021.06.09. megrendezésre kerülő program fotói. 

 

 



 


