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HFS TERVEZOI CSOPORT ULES

Helyszin: Varpalota / Varoshaza / Kamaraterem
Idopont: 2016. junius 2., csiitortok 9.00 ora
Jelenlevok: Jelenleti iv szerint

Kontics Monika koszontotte a jelenlevoket es ismertette a helyi fejlesztesi strategist
megalkotasaert felelos tervezoi csoport feladatait es munkajanak menetet.

Munkamodszer, tervezett iilesek:
2016. junius 2.
2016. junius 9.
2016. junius 15
2016. junius 22.
2016. junius 28.
2016. junius 30.

Megalakulas, feladatok meghatarozasa
Helyzetelemzes, SWOT anah'zis
Projekt elozmenyek, kulcsprojekt.
Kommunikacio, tarsadalmasitas, horizontalis celok
Intezkedesek, forrasallokacio
Zaroiiles: strategia attekintese

A munkacsoport tevekenysege mellett helyi forumok, rendezvenyek, kihelyezett fogadorak,
kerdoiv es projekt adatlap kitoltesek, gyujtesek segitik a mind szelesebb koni tarsadalmasitast, a
helyi igenyek pontos felmer^set, megfogalmazasat. A tarsadalmi egyeztetesek soran feltart
kerdesek, problemak alapjan modosulhat az elore meghatarozott munkacsoport tematika is.

A Tervezoi csoportban mindharom szfera tagjai kepviseltetik magukat, es a csoport szakertokkel
egeszul ki. A tervezesi csoport iilesek nyilvanosak, a tervezesi munkaba az allando tagokon feliil
barki onkentesen bekapcsolodhat.

Fejes Istvan roviden bemutatta a TOP CLLD mozaikszo altal lefedett, ,,K6zossegi szinten
iranyitott varosi helyi fejlesztesek"-et celzo palyazati felhivast, majd felvazolta a palyazat
elkeszitesenek es benyujtasanak menetet.
A palyazat kulcs projektje a Zsinagoga felujitasa, az epiileten beliil egy uj konyvtar kialakitasa. Ez
az egyetlen fix projekt jelenleg, a forrasok nagy reszenek javasolt felhasznalasa, a kesobb
palyazhato intezkedesek a tervezoi munka folyaman alakulnak ki. Errol a kozossegnek kell
dontenie, ezert a tervezes soran minel szelesebb nyilvanossaghoz kell eljutni. A tervezoi csoport
tagjai egyreszt kozvetithetik az altaluk kepviselt szervezet erdekeit, velemenyet, ugyanakkor
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felejuk elvaras az is, hogy megszervezzek a civil csoportokhoz, kozossegekhez valo eljutast, a
kapcsolatfelvetelt. Biztositani kell azt, hogy senki ne legyen kizarva a tervezesi folyamatbol.
A helyi ko'zossegek elsosorban kozossegepites es kultura teren tervezhetnek fejleszteseket, dc az
elvaras az, hogy a fejlesztesek kozvetetten kozosseg alapu gazdasagfejlesztesi modszerek
kialakitasat, elterjeszteset is szolgaljak. Igy bevonhato es erdekeltte teheto az iizleti szfera.

Kontics Monika felkerte a jelenlevoket, mutassak be roviden az altaluk kepviselt szervezetet es
egy-ket gondolatban fogalmazzak meg fejlesztesi igenyeiket, elvarasaikat a kozossegepites es
kultura teren.

Dr Szalai Mariann (Civil szfera/ Varpalotai Polgari Egyiittmiikodes Egyesiilet) kulturalis
lehetosegek, programok fejleszteset emelte ki, a Thury ev apropojan 2016-ban elsosorban a var
program) aira koncentralna.

Borbas Karoly (Civil szfera/ Banyasz Korus Egyesiilet) is a kultura fejleszteset, a minosegi
kulturalis programokat helyezne eloterbe.

Dobos Tain as (Civil Szfera/ Egeszseges Palotaert Egyesiilet) az egyesuletuk alaptevekenysegevel
es a fo celkituzesiikkel megegyezoen, az egeszsegfejlesztes es kornyezetvedelmi temaju
programokat szorgalmazza, a kozosseget is e celokon keresztul fogna meg es fejlesztene.

Katona Csaba (Varpalota alpolgarmestere, itt az iizleti szferahoz tartozo Molnar Maria Szocialis
Szovetkezet es a Het-kez Szocialis Szovetkezet kepviseleteben) az iizleti szfera kepviseleteben a
szovetkezetek bevonasat, a kozosseg fejlesztesen alapulo gazdasagfejlesztest szorgalmazta.
Alpolgarmesterkent kiemelte a fiatalok bevonasat, motivalasat, kozossegi szerepvallalasuk
osztonzeset.

Zugor Balazs (Kozszfera/ Varpalota Varos Onk.) alpolgarmester szinten a fiatalok bevonasat
szeretne elerni, megvalositani. Javasolta az uj konyvtar szamitogepes funkcioinak maximalis
fejleszteset, a SMART CITY projekthez valo kapcsolodast, a fiatalok bevonasat szamitogepes
applikaciok segitsegevel.

Talaber Marta (Kozszfera/ Varpalota Varos Onk.) polgarmester beszamolt a Smart City projekt
lenyegerol, a kapcsolodasi lehetosegekrol. Hangsulyozta, hogy a fo projektelemet el kell adni,
meg kell szerettetni a lakossaggal. A tovabbi fejleszteseknek a lakossag mind szelesebb koret,
minel tobb reteget kell kiszolgalni.

Budai Las/16 (Kozszfera/ Thury-var Nonprofit Kft) konyvtarvezeto a konyvtar latogatottsag
jelentos emelkedeset remeli a fejlesztestol. Az uj konyvtar kivalo helyszine lenne a kulturanak
(koncertek, kiallitasok, egyeb programok) es a kozosseg fejlesztesenek is.
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Csepin Peter ( Civil szfera/ Bakonyi Poroszkalok Hagyomanyorzo Egyestilet) kiemelte a
hagyomanyok apolasanak kozosseg osszetarto crejet es ilyen tipusu programokat szorgalmazott.

Varpalota, 2016. junius 2.

Emlekeztetot keszitette:
G<x ri^O'r a...
Gal Andrea
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