
A stratégia elkészítésének módja, az érintettek bevonásának folyamata 
 
A konzorcium megalakulását követően az együttműködés résztvevői megkezdték a közösségi tervezés 
folyamatát. 
A városfejlesztés szükségleteinek, lehetőségeinek azonosítása 2014-től folyamatos feladatként 
jelentkezett. Aktív részvétellel jelent meg a város a megyei TOP kialakításában, illetve elkészült az ITS, 
amely átdolgozott változatának társadalmasítása zajlik. 
A CLLD módszertan az eddig ismertektől eltérő tervezési folyamat, így a konzorcium külső szakértő tervezői 
csoport bevonása mellett döntött. 
A tervezést A Bakony és Balaton Keleti Kapuja LEADER HACS részéről Kontics Monika munkaszervezet 
vezető, okleveles szociológus, marketing szakközgazdász, okleveles adótanácsadó koordinálta, Fejes István 
vidékfejlesztő agrármérnök vezető tervezővel együttműködve. 
Mindkét szakember LEADER módszertani tapasztalatokkal, közösség és településfejlesztési 
szakértelemmel rendelkezik. Az adminisztrációs feladatokat a Bakony és Balaton KKKE részéről Gál Andrea 
közgazdász koordinálta, a nyilvánosság biztosítását és a kommunikációs feladatokat Halmos György 
közösségfejlesztő, kommunikációs szakember végezte. 
A HKFS tervezési folyamatának finanszírozását Várpalota Város Önkormányzata vállalta annak érdekében, 
hogy a fejlesztésekre minél több pályázati forrás juthasson. 
 
Módszertanként az alábbi eszközöket választottuk: 

- elemzések, másodelemzések, ….. számú melléklet 
- civil szervezetek feltérképezése, ….. számú melléklet 
- kérdőívezés, ….. számú melléklet 
- konzultáció az intézmények és civilek vezetőivel, 
- részvétel helyi szakmai programokon, 
- fórumok szervezése 
- projektgyűjtő konzultációs napok, 
- fókuszcsoportos helyi beszélgetések, 
- projekt adatlapot benyújtó partnerek személyes felkeresése, 
- Tervezést Koordináló Csoport megalakítása és a csoportban folyó operatív munka, 
- téma specifikus munkacsoportok megalakítása 
- honlap és közösségi média felületek működtetése, folyamatos információfrissítésekkel. 

o www.varpalota-amiugyunk.eoldal.hu/  
o https://www.facebook.com/varpalotaami.ugyunk 
o https://www.facebook.com/V%C3%A1rpalota-A-mi-%C3%BCgy%C3%BCnk-Helyi-

K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-560799177436364/ 
 

A tervezési folyamatban elsősorban azzal a kihívással kellett szembe néznünk, hogy a rendelkezésre álló 
rövid elsőkörös tervezési idő alatt aktívvá tegyük a helyiek közösségét. 
Ezért elsősorban a személyes megkeresések, fókuszcsoportos beszélgetések, fogadó napok voltak 
sikeresek, illetve minden civil szervezet részére írásos anyagot juttattunk el annak érdekében, hogy 
kapcsolódó projektötleteiket megosszák a tervezőkkel. 

http://www.varpalota-amiugyunk.eoldal.hu/
https://www.facebook.com/varpalotaami.ugyunk
https://www.facebook.com/V%C3%A1rpalota-A-mi-%C3%BCgy%C3%BCnk-Helyi-K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-560799177436364/
https://www.facebook.com/V%C3%A1rpalota-A-mi-%C3%BCgy%C3%BCnk-Helyi-K%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9g-560799177436364/


 
- Támaszkodni tudtunk az ITS tervezés eredményeire, így a városi szükségletek azonosításához 

megfelelő minőségű dokumentumok álltak rendelkezésre. 
- A fórumokhoz, fókuszcsoportos beszélgetésekhez témalap készült, mely alapján a résztvevők 

tematikus témaátgondolását, aktív bevonását ösztönöztük. ….. számú melléklet 
- A személyes partner-találkozókon a Projekt adatlapokon bemutatott elképzeléseket beszéltük át. 

….. számú melléklet 
 
A projekt gyűjtés során a HKFS zárásáig 105 projektötlet, fejlesztési igény fogalmazódott meg, ezek 
forrásigénye jelentősen túlmutat a CLLD programban biztosított lehetőségeken. 

A CLLD módszertan alapja a szférák együttműködése, azonban közvetlen támogatásban az üzleti szféra 
nem részesülhet. Ennek ellenére aktív együttműködők voltak a tervezés során, több olyan projektötlet 
is megfogalmazódott üzleti szféra tagok és vállalkozások között, melyeket a kulturális támogatások 
követetten segíthetnek. (helyi termék piac – kertbarátok találkozója; kulturális programok – 
hagyományőrző ruhába öltöző vendéglátók – helyi szövetkezet varrodája korhű kosztümök készítése, 
kávézó nyitása a közösségi térben stb.) 
A civil szervezetek kulturális és közösségi rendezvények lebonyolítását tervezik, szükségesnek tartanak 
jelentősebb eszközbeszerzéseket, amely tevékenységük színvonalának emelését segíti. 
Markánsan jelent meg a fiatalok korosztályát célcsoportként megjelölő programok támogatása, mind 
a kulturális és közösségi programkínálat, mind a tehetséggondozás terén. 

 
A fiatalok helyi társadalmi szerepvállalási attitűdjeinek és igényeinek felmérése érdekében kérdőívezés 
módszertanán alapuló fókuszcsoportos beszélgetést tartottunk. ….. számú melléklet 
 

A kérdőívek és a fókuszcsoportos beszélgetések eredménye megerősített bennünket abban, hogy a 
fiatal korosztály ösztönzése, közösségi, társadalmi folyamatokba való bevonása elengedhetetlen a 
helyben tartásuk és jövőkép építésük szempontjából. A legtöbben külföldön képzelik el jövőjüket, ami 
a vidék tekintetében tragikus végkimenetelű lehet demográfiai és gazdasági szempontból is. 
A vizsgálat eredménye alapján a legtöbben szabadidejüket internetezéssel töltik, keveset járnak 
kulturális programokra, a megkérdezettek közül elenyésző számban voltak, akik egyáltalán valamilyen 
fiatalokat tömörítő közösség tagjai, vagy azzá kívántak volna válni. Ennek fő okaként az 
érdektelenséget és az információ vagy a közösség hiányát jelölték meg. Azokban a kérdésekben 
azonban, ami már egy leendő közösségben való szerepvállalásra és az elvárásokra kérdezett rá, több 
volt az aktivitás, így arra következtetünk, ha konkrét feladatot, lehetőséget, célt kapnak a fiatalok, 
akkor hajlandóak lennének az együttműködésre. 

 
A Tervezést Koordináló Csoport (TKCS) megalakítása biztosítja a HFS dokumentum elkészítésének 
koordinálását. 

TKCS munkájába bárki önkéntesen bekapcsolódhatott, a lehetőséget a honlapon meghirdettük. 
 
TKCS regisztrált rendes tagjai: 
 



Név Képviselt szervezet Szféra HACS betöltött 
szerep 

szakterület 

Talabér Márta Várpalota Város 
Önkormányzata 

közszféra konzorcium 
vezetője 

várostervezés, városirányítás 

Horváth Tamás Várpalotai Közüzemi Kft. közszféra tag városüzemeltetés 
Nyári Sándor 
Attila 

Várpalotai Hírcentrum 
Nonprofit Kft. 

közszféra tag kommunikáció 

Pappné Csővári 
Zsófia 

Thury-Vár Nonprofit Kft. közszféra tag kulturális tevékenység, 
intézményműködtetés 

Héninger Pálma Molnár Mária Szociális 
Szövetkezet 

vállalkozói 
szféra 

elnökhelyettes helyi termékek előállítása, 
szociális és együttműködési 
programok 

Ádám Szilvia Hét-kéz Szociális Szövetkezet vállalkozói 
szféra 

tag helyi szolgáltatások biztosítása, 
szociális és együttműködési 
programok 

Dr. Szalai 
Marianna 

Várpalotai Polgári 
Együttműködés Egyesület 

civil szféra elnökhelyettes társadalmi felelősséget vállaló 
magas iskolai végzettségű 
tagokkal működő szervezet, 
céljuk a város társadalmi 
életének erősítés, közösségek 
érzékenyítése.  

Csepin Péter Bakonyi Poroszkálók 
Hagyományőrző és Sport 

Egyesület 

civil szféra tag kulturális, hagyományőrző 
tevékenység, kiemelt kulturális 
program szervező 

Vancsek Ferenc Egészséges Palotáért 
Egyesület 

civil szféra tag a „Civil Ház” ernyőszervezet 
működtetője, a működő civil 
szervezetekkel való 
kapcsolattartás biztosítója 

Borbás Károly Bányász Kórus Egyesület 
közhasznú szervezet 

civil szféra tag 100 éves múlttal rendelkező 
kulturális egyesület, a helyi 
magas kultúra szervezője, 
katalizátora, a zeneiskola 
háttéregyesülete 

 
A TKCS munkájába bekapcsolódott helyi szakértők 

Név Képviselt szervezet Szféra HACS betöltött 
szerep 

szakterület 

Budai László Thury-Vár Nonprofit Kft.  szakértő könyvtár igazgatója 
Zugor Balázs Várpalota Város 

Önkormányzata 
közszféra alpolgármester Smart city projektvezető 

Katona Csaba Várpalota Város 
Önkormányzata 

közszféra alpolgármester társadalmi kapcsolatok 

Dr. Dobos 
Tamás 

Egészséges Palotáért 
Egyesület 

civil szféra  a „Civil Ház” ernyőszervezet 
működtetője, a működő civil 
szervezetekkel való 
kapcsolattartás biztosítója 

 
A TKCS munkáját tematikus munkacsoportok segítették. Bemutatások a 6.3 fejezet 1. pontjában található. 
 



 
A tervezés során megvalósult programok: 
http://www.varpalota-amiugyunk.eoldal.hu/cikkek/rendezvenyek---programok/ 
 

2016. június 3.  Bányász kórus – Fókuszcsoportos műhelyprogram (Várpalota, Műv.Ház) 
2016. június 8. Fókuszcsoportos megbeszélés – Thury-Vár Nonprofit Kft intézményei (Várpalota, 

Városháza) 
2016. június 9. Tájékoztató fórum (Várpalota, Thury vár) 
2016. június 10. „Zöldváros” – Műhelymunka  (Várpalota, Városháza) 
2016. június 10. Diabétesz Klub – Fókuszcsoportos műhelyprogram (Várpalota, Nepomuki Ált.Isk.) 
2016. június 13. „Smart city” – Műhelymunka  (Várpalota, Városháza) 
2016. június 14. „Egészségért” – Fókuszcsoportos műhelyprogram (Várpalota, Nepomuki Ált. Isk.) 
2016. június 16. „Kulcsprojekt” munkacsoport ülése (Várpalota, Városháza) 
2016. június 16. „Kulturális együttműködések és fejlesztések” munkacsoport ülése (Várpalota, 

Könyvtár) 
2016. június 16. „Közösségi együttműködések és fejlesztések” munkacsoport ülése (Várpalota, 

Városháza) 
2016. június 18. „Kertbarátok” – Fókuszcsoportos műhelyprogram (Várpalota) 
2016. június 20. „Tehetséggondozás” – Fókuszcsoportos műhelyprogram (Várpalota, Könyvtár) 
2016. június 21. Várpalotai Tehetségakadémia- Műhelymunka (Várpalota, Városháza) 
2016. június 24. „Kulcsprojekt” munkacsoport ülése (Várpalota, Városháza) 
2016. június 24. „Kulturális együttműködések és fejlesztések” munkacsoport ülése (Várpalota, 

Könyvtár) 
2016. június 24. „Közösségi együttműködések és fejlesztések” munkacsoport ülése (Várpalota, 

Városháza) 
 
A TKCS ülések 
http://www.varpalota-amiugyunk.eoldal.hu/cikkek/konzorcium-tervezoi-ulesek/ 
 
2016. június 2.   HFS tervezői ülés  (Várpalota, Városháza) / Alakuló ülés 
2016. június 8. HFS tervezői ülés (Várpalota, Városháza) /Helyzetelemzés, SWOT, Intézkedések 
2016. június 15. HFS tervezői ülés (Várpalota, Városháza) / Projekt előzmények, kulcsprojekt 
2016. június 20. HFS tervezői ülés (Várpalota, Városháza)/ ITS kapcsolatok, TOP lehatárolás 
2016. június 22. HFS tervezői ülés (Várpalota, Városháza) / Kommunikáció, társadalmasítás, 

horizontális célok 
2016. június 28. HFS tervezői ülés (Várpalota, Városháza) / Intézkedések és forrásallokáció 
2016. június 30. HFS tervezői ülés (Várpalota, Városháza) / Záró ülés 
 
A programok beszámolói, fontosabb észrevételek honlapunkon megtalálható. 
http://www.varpalota-amiugyunk.eoldal.hu/cikkek/rendezvenybeszamolok/ 
http://www.varpalota-amiugyunk.eoldal.hu/cikkek/tervezesi-dokumentumok.html 

http://www.varpalota-amiugyunk.eoldal.hu/cikkek/rendezvenyek---programok/
http://www.varpalota-amiugyunk.eoldal.hu/cikkek/konzorcium-tervezoi-ulesek/
http://www.varpalota-amiugyunk.eoldal.hu/cikkek/rendezvenybeszamolok/
http://www.varpalota-amiugyunk.eoldal.hu/cikkek/tervezesi-dokumentumok.html


http://www.varpalota-amiugyunk.eoldal.hu/cikkek/kerdoivek.html 
http://www.varpalota-amiugyunk.eoldal.hu/cikkek/adatbazisok---diagramok/ 
http://www.varpalota-amiugyunk.eoldal.hu/cikkek/kulcsprojekt.html 

 

http://www.varpalota-amiugyunk.eoldal.hu/cikkek/kerdoivek.html
http://www.varpalota-amiugyunk.eoldal.hu/cikkek/adatbazisok---diagramok/
http://www.varpalota-amiugyunk.eoldal.hu/cikkek/kulcsprojekt.html

