
   

   

 
 

Megvalósult projekt bemutatása 
 

Petrikeresztúr Község Önkormányzata a VP6-19.2.1-39-7-17 kódszámú „Közösségfejlesztési, 
együttműködést és hálózatosodást fejlesztő projektek támogatása” helyi felhívásra nyújtott 
be támogatási kérelmet. A „Rendezvénytér kialakítása Petrikeresztúron” című projektet a 
Göcsej-Zala mente Leader Egyesület támogatásra alkalmasnak minősítette, így 85 %-os 
támogatási intenzitással 9 999 993 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült.  
A nyitott rendezvénytér a kultúrház (8984 Petrikeresztúr, Kossuth L. u. 60. szám, 287. hrsz.) 
délnyugati sarkától 57 m-re, az északi telekhatártól 3 m-re került elhelyezésre szabadon álló 
beépítéssel.  
Az épület földszintes, nyeregtetős kivitelben készült, födémet nem tartalmaz. Tetőszerkezete 
fa nyeregtető, talp és gerincszelemenekkel, fogópárokkal, lécezéssel. Tetőfedés piros hornyolt 
cserépfedés. Az épület három oldalról 0,40 m magas falazott parapetfallal és fa deszkázatú 
falakkal zárt. Az épület hossza: 13,86 m, szélessége: 7,68 m, belmagasság: 3,50 m. Az épület 
bruttó alapterülete: 106,42 m2, nettó alapterülete: 94,61 m2.  
 
Az épületbe csak az elektromos áram lett bevezetve, valamint 1 db vízálló napelemes 
mobiltöltőt szereztünk be, hogy a rendezvényeken résztvevők a tableteket, telefonokat 
szükség esetén feltölthessék.  
 
Az épület megközelítéséhez szükséges, az előírások szerinti kialakítású járda kiépítésre került. . 
Vezetősáv nem készült, mert a járdaburkolat és a csatlakozó terep között tapintható és jól látható 
felületváltás történik. A rendezvénypajtában illetve  a megközelítéséhez rámpa és lépcső, belső 
helyiség, wc és mosdó, információs tábla nem tervezett és nem készült. A pajta akadálymentesen 
megközelíthető, használható.  
 
A beruházás során a szükséges parkolók, ezen belül 1 db akadálymentesen használható parkoló 
kialakításra került 50 m-en belül. 
 
A nyitott rendezvénytér avató ünnepségét 2021.06.05-én tartottuk, melyen 72 fő vett részt. 
Közösségfejlesztő endezvényünk a hátrányos helyzetű csoportok aktív  bevonásával valósult meg, 
gyerekek, kismamák, nyugdíjasok, munkanélküliek vettek részt. Különös figyelmet fordítunk 
rendezvényeinken a HH személyek bevonására, együttműködésére, a jobb életminőség biztosítására. 
 
Együttműködő partnereink voltak a közösségfejlesztő rendezvény szervezésében, megvalósításában a 
Petrikeresztúri Közösségfejlesztő Egyesület és a Tuttu Mikka-Makka Gyermek és Ifjúsági Egyesület. 
Jól sikerült rendezvényünkre a szomszédos települések - Gellénháza, Gombosszeg, Nagylengyel- 
lakosai is eljöttek, így szorosabb kapcsolatot alakíthattunk ki egymással, mely a jövőbeni 
együttműködés lehetőségét eredményezheti. 
 
A kötelező nyilvánosság biztosítása érdekében elkészült 1 db projekttábla, mely az 
Önkormányzat épületén került elhelyezésre, 1 db újságcikk a  Zalai Napló, Zalai Hírlap,  1 db 



   

   

tájékoztató a Petrikeresztúr Önkormányzat facebook oldalon és a Gellénháza Közös 
Önkormányzati Hivatal www.gellenhaza.hu honlapján. 
Vigh László országgyűlési képviselő és Borvári Lili polgármester adták át ünnepélyes keretek 
között az új közösségi színteret a település lakosságának. 
 

Petrikeresztúr, 2021. 06.14. 

      

                  Borvári Lili  

                 polgármester 

                    Petrikeresztúr Község Önkormányzata 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.gellenhaza.hu/


   

   

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

 

 

 

 


