SZAKMAI BESZÁMOLÓ
a Pannon Térségfejlesztő Egyesület közgyűlésére
Helye: Nárai, Művelődési Ház
Időpont: 2016. április 27. 17 óra
Fórumsorozat lebonyolítása:
A Miniszterelnökséggel 2015-ben kötött szerződés alapján 8 alkalomból álló fórumsorozat került
megvalósításra a Pannon Térségfejlesztő Egyesület tevékenységének bevezetésére a térségben. A fórumok
elsődleges célja az egyesület munkájának, céljainak ismertetése volt. A fórumokon már elindult a HFS
elkészítéséhez, az intézkedések konkretizálásához szükséges társadalmi egyeztetés. A fórumok bárki számára
nyitottak voltak. Az elsődleges meghívotti lista a Vasi Őrtorony Közhasznú Egyesület tagságát, a korábbi
pályázói kört, illetve a korábban információt kérő szervezeteket, vállalkozásokat, magánszemélyeket
tartalmazta. A szervezés során a fórumokkal érintett települések önkormányzatait kértük, hogy saját
csatornáikon is népszerűsítsék az eseményeket. Így még szélesebb lett azok köre, akik értesültek a
rendezvényekről. A fórumok térbeli elosztásánál kiemelt figyelmet fordítottunk arra, hogy a térség egészét
lefedjük, és biztosítsuk mindenki számára a könnyű megközelíthetőséget.

Helyszín
Gencsapáti,

Időpont
Művelődési

Ház,

Résztvevők létszáma

(9721 2015. szeptember 18. 17 óra

15 fő

Ház

(9796 2015. szeptember 29. 17 óra

14 fő

Ház

(9742 2015. október 5. 17 óra

10 fő

Gencsapáti, Szentegyház u. 5.)
Pornóapáti,

Művelődési

Pornóapáti, Körmendi u. 2.)
Salköveskút,

Művelődési

Salköveskút, Március 15. tér 2.)
Sorokpolány, Művelődési Ház (9773 2015. október 13. 17 óra

17 fő

Sorokpolány, Fő u. 104.)
Sé, Faluház (9789 Sé, Szabadság u. 29.)

2015. október 15. 17 óra

15 fő

Vasszécseny, Polgármesteri Hivatal (9763 2015. október 20. 17 óra

12 fő

Vasszécseny, Petőfi S. u. 11.)
Vép, Művelődési Ház és Könyvtár (9751 2015. október 27. 17 óra

23 fő

Vép, Kolozsvári u. 3/a.)
Gencsapáti,

Művelődési

Ház,

(9721 2015. október 30. 17 óra

14 fő

Gencsapáti, Szentegyház u. 5.)
1.

táblázat: Megalapozó fórumsorozat helyszínei és időpontjai

A fórumokon összegyűjtésre kerültek a térségi fejlesztési igények. A HFS tervezése során ezen igényeket
fordítottuk le intézkedések szintjére.
A fórumok tapasztalatait írásos formában összegyűjtöttük, és ismertettük a közgyűlésen, továbbá elérhető
az egyesület honlapján is. A HFS tervezésébe bevontuk az 5 tagú elnökséget, továbbá a 3 tagú (később 4 főre
bővült) felügyelő bizottságot. Ők megfelelően reprezentálják a szektorokat, illetve a területi lefedettséget,
továbbá megfelelő szakmai kompetenciákkal rendelkeznek a tervezést illetően.
2016 januárjában fejlesztési területenként ismét fórumokat szerveztünk 3 alkalommal (témák: helyi termék,
helyi érték, gazdaságfejlesztés, közösségépítés, turizmus, stb.). A tervező munkacsoport ezek alapján
kidolgozta az intézkedéseket. A fórumokon kívül e-mail útján is eljuttathatóak a tervező munkacsoporthoz a
tervezést érintő javaslatok (projektötlet adatlapok formájában).
Helyszín
Táplánszentkereszt, Művelődési Ház
(9761 Táplánszentkereszt, Fő u. 2.)
Témafókusz: közösség, kultúra
Perenye, Művelődési Ház
(9722 Perenye, Béke u. 34.)
Témafókusz: vállalkozás fejlesztés
Szentpéterfa, Művelődési Ház
(9799 Szentpéterfa, Rákóczi u. 10.)
Témafókusz: helyi termék előállítás,
fejlesztés
2.

Időpont
Résztvevők létszáma
2016. január 13. (szerda) 17 óra 12 fő

2016. január 20. (szerda) 17 óra 22 fő

2016. január 25. (hétfő) 17 óra

16 fő

táblázat: 2016 januári HFS tervező fórumsorozat időpontjai és helyszínei

A HFS benyújtására közgyűlési elfogadó határozat alapján került sor. Így a tagság szabadon véleményezhette,
alakíthatta a stratégiát.
A HFS jelenlegi változata a fent említett rendezvénysorozat kapcsán összegyűjtött javaslatokból, a begyűjtött
ötletekből, valamint az elnökség és felügyelőbizottság észrevételeiből tevődik össze. A HFS jelenleg
véleményezés alatt áll az Agrár-vidékfejlesztésért Felelős Államtitkárság, mint Irányító Hatóság által.

Tisztújítás:
2015 decemberében Egyesületünk tisztújító közgyűlést tartott.
Megválasztott tisztségviselők:
Az elnökségi feladatok ellátására Breznovits István, Horváth Tamás, Kovács Péter és Kiss Zsanett, a
felügyelőbizottsági feladatok ellátására Farkas Imre, Krenner Róbert, Puskás Norbert megválasztásra került.

2016 januárjában tartott közgyűlés elfogadta Szombathely Megyei Jogú Város képviseletében Szakály
Szabolcs, a Városfejlesztési Kabinet Osztályvezetőjének felügyelő bizottsági taggá történő megválasztását.

Arculatfejlesztés:
Kialakítottuk az Egyesület arculatát. Megtervezésre került a logó, illetve az arculati kézikönyv, létrejött a
honlap (www.panter.hu). Működik az egyesület Facebook oldala.

Pályázat:
A Szombathely és térsége foglalkoztatási paktumban konzorciumi partner a Pannon Térségfejlesztő
Egyesület. A foglalkoztatási és esélyteremtési együttműködésben konzorciumi partnerként vesz részt
egyesületünk. Szombathely Megyei Jogú Város egész térségére kiterjedő együttműködést kíván
megvalósítani a foglalkoztatás terén.

Alapszabály és SZMSZ:
2015 decemberében módosítottuk az alapszabályt, illetve elfogadtuk a Szervezeti és Működési Szabályzatot.

Gencsapáti, 2016. április 25.

Tisztelettel:

Varga Albin sk.
elnök

