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MEGHÍVÓ 

LAKOSSÁGI KONZULTÁCIÓRA 

a Promontorium Polgári Casino  

A jelenlegi belváros nem méltó hozzánk! 

Közösségi tervezéssel Budafok-Tétény belvárosának megújulásáért! 

városfejlesztési kerekasztalsorozata következő fórumára. 

Időpont: 2014. június 18-án 17.30 

Helyszín: az Ipartestület Székháza, (Budapest, Mária Terézia u. 60) 

 

Program: 

17.30 Dr. Mészáros Péter, elnök: a közösségi tervezés célja 

Döbrönte Katalin, PPC elnökségi tag: a Közösségi tervezési projekt eddigi eredményei 

Csizmár Gyula, építész: Budafok belvárosa az építész szemével 

18.00 – 18.30: a résztvevők véleményformálása megadott témák körül párhuzamos 

szekciókban moderátorok közreműködésével: 

- a belváros arculata, közterei, parkjai, zöldfelületei 

- a belváros közlekedése, Kossuth L u forgalomcsillapítása, Mária Terézia utca 

forgalomterhelése 

- szolgáltatások, kulturális és rekreációs lehetőségek a belvárosban 

18.30 – 18.45 A párhuzamos szekciók véleményének bemutatása 

18.45 – 19.15 Vita, hozzászólások 

Moderátor: Sain Mátyás, Közösségfejlesztők Egyesülete 

 



 

 
 

A lakossági konzultáció célja, hogy az ott elhangzó véleményeket összegezzük, és beépítsük 

az elkészülő civil belvárosi koncepcióba. Az egy éves munka során felkért szakértők, építészek, 

közösségfejlesztők, területfejlesztők, gazdasági szakemberek segítették a munkát, hogy átfogó 

elképzelést fogalmazhassunk meg a belvárosra. 

A közösségi tervezés célja, hogy lakókörnyezetünk jövője az ott élők igényeinek megfelelően 

alakuljon. Fogalmazzuk meg véleményünket közösen, mindazok, akik a belvárost használjuk, ott 

élőként, ott dolgozóként, ott elérhető szolgáltatásokat igénybevevőként. Minél több szemmel, minél 

több oldalról nézzük meg, hogyan lehet élővé tenni a várost, hogyan tudna többeket megszólítani, 

behívni, és időtöltésre ösztönözni! 

Feladatunknak tartjuk, hogy ezeket a szempontokat, javaslatokat  összegezzük, és civil 

koncepcióként tájékoztassuk erről a döntéshozókat. Felelősségünk, hogy belvárosunk jövőjének 

alakításában segítsük a város vezetését, és a várost használók érdekeiről, igényeiről tájékoztassuk. 

Ezzel tud a városi közösség hozzájárulni ahhoz, hogy a belváros jövője a várost használók 

szempontjainak figyelembe vételével alakuljon. 

Közösségi tervezéssel adjuk meg a válaszokat Budafok-Tétény belvárosának 

megújulása érdekében! 

Véleményét, javaslatait ossza meg velünk! 

Részvételi szándékát kérjük jelezze az info@promontoriumcasino.hu címen. 

A rendezvényre az EGT és Norvég Civil Támogatási Alap által támogatott projekt keretében kerül 

sor. További információ: www.norvegcivilalap.hu., www.promontoriumcasino.hu  

 

Budafok-Tétény, 2014. május 

 

Mészáros Péter      Döbrönte Katalin 

elnök        elnökségi tag 
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