
Az öt év alatt eddig felújításra és felhalmozásra együttesen
293.359 ezer Ft-ot költhettünk.

A FÕBB LÁTVÁNYOS FEJLESZTÉSI
EREDMÉNYEINK
Út és járdaépítésre, felújításra összesen 65.203  ezer  Ft-ot for-
dítottunk, ebből 21.915 ezer Ft pályázati forrás volt.  Szilárd
burkolatú lett a Liszt Ferenc u., Táncsics – Rózsa F. összekötő
út, a Diófa köz vége, a Hunyadi tér és a Hársfa utca vége.
Új aszfalt burkolatot kapott a Táncsics utca, a  Dankó P. utca,
a Jókai út. A Bezerédi téren parkoló és út épült.
Járdaépítés és felújítás volt a Veszprémi úton, a  Kossuth L. ut-
cában, Kiskovácsi utcában valamint a Hősök terén, ahol par-
koló is épült.

Korszerű sportpályát építettünk a II. Rákóczi F. Általános Is-
kolában 15.202 ezer Ft-ért, melyhez 5.800 ezer Ft pályázati
forrásból, míg a különbözet a Vilonyával kötött oktatási tár-
sulás központi hozzájárulásából teremtődött meg.

Áthelyezésre és korszerűsítésre került a II. számú rendelő a Hu-
nyadi téren, 10 646 ezer Ft önkormányzati forrásból.                            

ÖT ÉVESEK LETTÜNK

A Magyar Köztársaság Elnöke 2004. július 1-i hatállyal Berhida nagyközségnek városi címet
adományozott. A cím egyben a településen élõk tevékenységének elismerése munkájuk
eredményeiért, másrészt lehetõség a további fejlõdési út meghatározására, megvalósítá-
sára.
A városi cím településünk életében egy állomás, amit hosszú folyamat elõzött meg és vél-
hetõen sok-sok év fog eltelni addig, amíg úgy érezzük, hogy elégedettek lehetünk.

TEKINTSÜNK VISSZA AZ ELMÚLT ÖT ÉVRE!
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Megújult   a peremartongyártelepi Egészségház önkormány-
zati forrásból, melynek átépítéséhez az ipartelepen lévő vízi
közművek eladásából befolyó 21.850 ezer Ft teremtette meg a
feladat induló fedezetét. Jogszabályi előírások miatt külön he -
lyiségek kialakítására került sor a fogorvosi, a III. számú házi-
orvosi, a gyermekorvosi, a védőnői és a gyógyszertári feladatok
ellátására.  

KEVÉSBÉ LÁTVÁNYOS EREDMÉNYEINK:
A TERMÉSZETESNEK TÛNÕ HELYI
KÖZSZOLGÁLTATÁSOK
Lakossági megelégedésre 2005. június 1-től bővítettük  a hely-
ben elérhető közszolgáltatást okmányirodával, amely lehetővé
teszi, hogy utazás nélkül intézhessék ügyeiket lakosaink is. 

Az ÁFÉSZ épületrész megvásárlása lehetővé tette a TESZ és a
Családsegítő Központ épületen belüli elhelyezését is.
Fűtéskorszerűsítés keretében tettük takarékosabb üzemelteté-
sűvé az Ady Endre Ált. Iskolát, a Süni Óvodát és a Polgármes-
teri Hivatalt. 
Oktatási, kulturális, egészségügyi intézményeink működést
13.605 ezer Ft eszközbeszerzéssel fejlesztettük.
A Polgármesteri Hivatal feladatait 7,5 millió Ft építész ren dé -
szeti birságból vásárolt személygépkocsi és tárgyi eszközökkel
segítettük elő.

A településrészi önkormányzatok részére kiírt pályázaton nyert
18 millió Ft-ból részönkormányzati klubbot, könyvtárt,  erdei
KRESZ tanpályát alakítottunk ki. 

A polgárőrség részére személygépjárművet vásárolhattunk,
amely segíti a közbiztonsági feladatok ellátását.

Megkezdtük a települési hulladékkezelés korszerűsítését, szelek-
tív hulladékgyűjtő szigetek kialakítását, a hulladékudvar és   kör-
 nyéke rendbetételét 6.428 ezer Ft pályázati forrás segítségével.
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A TESZ feladatait gépbeszerzésekkel segítettük, közterülete-
ink gondozására fokozódó figyelmet fordítunk. A TRFC pá-
lyázatnak köszönhetően 2.716 ezer Ft támogatást vehettünk
át az Ősi út és Hősök tere járda, árok és zöldterülete korszerű-
sítésre került. E területen a civil szervezetek részvétele kima-
gasló, amit köszönettel fogadunk.

A közbiztonság elősegítése, a rongálások feltárása érdekében
megkezdtük a térfigyelő kamerák közterületi elhelyezését. 

TÉRSÉGI KAPCSOLATOK SZÉLESÍTÉSÉBEN
VALÓ SZEREPÜNK
Meghatározó szerepet vállaltunk a Várpalotai Kistérség Több-
célú Társulása megalakításában, a pályázat megírásában, a rész-
vételben. A pályázat lehetővé tette az önkormányzati
munka elektronikai korszerűsítését, laptopok beszerzését, ezzel
a költségek csökkentését. A többcélú társulás keretében az ok-
tatási, szociális és belső ellenőri feladatok ellátására eddig
82.668 ezer Ft központi támogatást vehettünk át, amely segí-
tette az ágazati munkát.

A Bakony és Balaton Keleti Kapuja Akciócsoport, illetve Egy-
esület létrehozásában kiemelkedő szerepet vállaltunk. A LEA-
DER közösséget alkotó 22 település együttműködése szélesíti
a közös lehetőségeket. Szervező munkánk elismeréseként a LE-
ADER központja Berhidán működik.

FOLYAMATBAN LÉVÕ
JELENTÕSEBB FEJLESZTÉSEINK
Buszvárók cseréje a Lakath J., Kilián Gy. utcáknál és a Kos-
suth úton. Ady E iskola vizesblokkjainak felújítása, térkő bur-
kolás. Az I. sz. rendelő felújítása, a szolgálati lakás homlokzati
felú jí tása, nyílászáró csere. II. Rákóczi F. iskola korszerűsítése
233 millió Ft pályázati forrásból. 

JELENTÕSEBB TERVEINK
A településközpont értékmegőrző rehabilitációja pályázat üte-
mekre bontott megvalósítását készítjük elő. Ennek keretében
megújulna a Veszprémi út és a Bem utcai buszváró, műanyag
sportpálya és játszótér épülne a Bezerédi tér mellett, a Polgár-
mesteri Hivatal épülete korszerűsödne, szabadtéri piac épülne
az óvodai konyha mögött, zöldterületi, járda felújításra kerülne
sor. II. ütemben a Kossuth utcai  területek, Bezerédi tér reha-
bilitációjára kerülne sor, valamint a Kultúrház korszerűsítésére. 
A Leader program keretében  készítjük elő a Kisfürdő és kör-
nyéke rehabilitációját, a Sportpálya és környéke túraközponttá
alakítását.
Terveink megvalósításában továbbra is számítunk a tele-
pülésen élők cselekvő támogatására, a  civil
szervezetek közreműködésére.

BERHIDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
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