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A jelenlegi belváros nem méltó hozzánk!
Közösségi tervezéssel Budafok-Tétény belvárosának megújulásáért!
címmel tartandó 2013. november 7-én, csütörtökön, 17-órakor kezdődő rendezvényére.
Helyszín: Nádasdy Kálmán Általános iskola, Szent István tér 1.
Budapest XXII. kerülete, a főváros déli kapuja Budafok-Tétény, számos építészeti, kulturális értékkel rendelkezik,
belvárosa ugyanakkor rendkívül leromlott állapotban van, városközponti funkcióit már nem tudja elfogadhatóan
betölteni. Az elmúlt 20 év nem tudott ebben érdemi változást hozni. A legnagyobb probléma, hogy nem alakult ki
strukturált párbeszéd a döntéshozók és a helyi civil társadalom között. Nincsen a belvárosi teret átfogó koncepció,
valójában hogyan is tudna élővé válni a belváros. Ahhoz, hogy Budafok a jövő generációk számára is élhető városi tér
lehessen, és az a negatív tendencia, mely egyértelműen látszik a városközpontban, ne terjedjen tovább a város további
területeire, aktív tevékenységekre, beavatkozásokra van szükség.
A Promontorium Polgári Casino 2008 óta működteti Városfejlesztési Kerekasztalát, mely teret ad a városfejlesztési,
városrehabilitációs szakmai közösségi párbeszédnek. A Városfejlesztési Kerekasztal működtetésére, a belváros
fejlesztésére vonatkozó közösségi tervezésre, forgatókönyvek kidolgozására egy éves programot valósítunk meg a
Norvég Civil Támogatási Alap keretében. Sok magyar és külföldi példa bizonyítja, hogy a civil társadalom, a közösségi
tervezés érdemi módon tudja elősegíteni a város megújulását, segítve ezzel a mindenkori önkormányzat munkáját.
A városfejlesztés, városrehabilitáció közigazgatási rendszerét sok esetben a forráshiány, a pályázat vezérelte
projektfejlesztés, a szűk tervezési terület igényrendszere, az előre nem látható fejlesztési források és lehetőségek
határozzák meg. Az időszűke általában nem tudja biztosítani az érdemi és valóságos közösségi bevonást. A
Városfejlesztési Kerekasztal keretében egy év áll a rendelkezésünkre, hogy megvalósítsuk a társadalmi bevonást,
megszólítsuk az érintetteket, a civil közösség érdemben tudjon javaslatokat, álláspontokat megfogalmazni.
A feladatnak kiemelt aktualitást ad egyrészt az, hogy jelenleg előkészítés alatt áll egy nagyobb léptékű önkormányzati
beruházás, mely a belváros funkcióit, arculatát hosszú távra meghatározza, másrészt, hogy a kerület Integrált
Városfejlesztési Stratégiája 2013-ig van érvényben, és önkormányzati határozat szól a stratégia megújításának
szándékáról.

Program:
Dr. Mészáros Péter, Promontorium Polgári Casino elnöke: Civil részvétel a városfejlesztésben
Karsay Ferenc, alpolgármester: Belvárosi önkormányzati fejlesztések, az integrált városfejlesztési stratégia
megújítása
Péterfi Ferenc, Közösségfejlesztők Egyesülete elnöke: Részvételi városmegújítás

Döbrönte Katalin, Promontorium Polgári Casino, elnökségi tag: Budafok belvárosának megújulási lehetőségei
Moderátor támogatásával javaslatok megfogalmazása Budafok belvárosának jövőjére vonatkozóan

Rendezvényünk célja:
1. Tájékoztatást adni az érintetteknek törekvésünkről, projektünk tervezett menetéről.
2. Véleményezésre bocsátani a belváros koncepcionális megtervezése, funkcióinak
meghatározása, a rekonstrukció sikeres megvalósítása érdekében választ kívánó kérdéseket.
3. Műhelybeszélgetés keretében körbejárni a közösségi tervezés módszertanát, lehetőségeit, a
fenntartható városi közösségek felelősségét, megerősítésük lehetőségeit.
4. Lehetőséget adni a kerület jelenlegi és (tekintettel a jövő évi választásokra) potenciális
döntéshozóinak, illetve a mögöttük álló politikai pártoknak arra, hogy figyelemmel
kísérhessék, támogathassák a közösségi tervezés folyamatát, munkájuk során, programjaik
elkészítése, kampányaik során felhasználhassák az ennek eredményeképpen megszületett
javaslatokat.
5. Az integrált városfejlesztési stratégia társadalmi, partnerségi egyeztetési folyamatára való
felészülést elősegíteni.
6. A média közreműködésére is számítva elősegíteni, hogy az általunk indított
kezdeményezésbe minél nagyobb számban, aktív közreműködéssel bekapcsolódjon
Budafok-Tétény civil közössége, a civil szervezetek, a kerületben élő szakemberek és a
kerületért felelősséget érző, azért tevő, és tenni akaró vállalkozók.
A Városfejlesztési Kerekasztal meghívottai: a belváros megújulásában területi kötődésük révén közvetlenül érintett
intézmények, civil szervezetek, vállalkozások vezetői, a kerületi közélet egyes meghatározó szereplői, helyi kötődésű
városmegújítási szakemberek.
A közösségi városmegújítási
együttműködésben folytatjuk.
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Rendezvényünk előkészítése és sikere érdekében (a csatoltan elküldött, illetve a honlapunkról letölthető űrlap
visszaküldésével vagy E-mailes visszaigazolással) előzetes regisztrációt kérünk az info@promontoriumcasino.hu címre,
vagy a 1221 Budapest, Gézavár u 1. postacímre. A visszaigazolást küldők számára az általuk megadott elérhetőségre
további háttér információkat küldünk.
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Részvételi szándék visszaigazolása:
Részt kívánok venni a Promontorium Polgári Casino által szervezett
„A jelenlegi belváros nem méltó hozzánk!

Közösségi tervezéssel Budafok-Tétény belvárosának megújulásáért!” című
Vezetői Városfejlesztési Kerekasztal beszélgetésen 2013. november 7-én, csütörtökön, 17-órakor.
Helyszín: Nádasdy Kálmán Általános iskola, Szent István tér 1.
Név:.........................................................................................................................................................
Képviselt intézmény, szervezet:..............................................................................................................
Képviselt intézmény, szervezet címe:.....................................................................................................
E-mail cím:..............................................................................................................................................
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