A helyi közszolgáltatások minőségének, hatékony-

A téma kapcsolódásai, hivatkozások

sa) a településvezetés állandó feladata.

ÚTMUTATÓ

ságának fejlesztése (a szolgáltatások optimalizálá-

Amennyiben a különböző adatelemzésekhez és

tervezésekhez hiányoznak a megfelelő eszközök
és módszerek, az önkormányzat tervei nem meg-

alapozottak, és nem nevezhetők fenntarthatóaknak sem.

Az Útmutató fejezete és a brosúra számos olyan

kutatási eredményt mutat be, amelyek egysze-

rűen és könnyen alkalmazhatók a közszolgáltatások fejlesztése és a fenntartható település felé

KÖFOP-2.3.4-VEKOP-15-2016-00002
„Önkormányzati Fejlesztések Figyelemmel Kísérése II.”

• http://bm-oki.hu/News/ViewFile?fileId=1231
• 7. fejezet. „Úton a fenntartható településhez”
(90-108. oldal)

KAPCSOLÓDÓ BROSÚRÁK:

• A települések identitása, jövőképe és sikeressége
• Bevonás és kommunikáció a településeken
• A „jó gyakorlatok” figyelése
• Az önkormányzatok együttműködései
• A közfeladat-ellátás tervezése

A TELEPÜLÉSEK
FENNTAR THATÓSÁGA
(Úton a fenntartható településhez)
Segédanyag az ÖFFK II. projekt kutatásai alapján

készült „ÚTMUTATÓ”-hoz az önkormányzatok számára

vezető út során. Elsősorban a településvezetők
számára ajánljuk.

Belügyminisztérium
Önkormányzati Koordinációs Iroda

Használata javasolt:

1094 Budapest, Balázs Béla utca 35.
Postacím: 1903, Budapest Pf.: 314 Tel: 06 1 441-1539,
Fax: 06 1 999 43 85 Email: oki@bm.gov.hu

Polgármester és képviselő-testület
( 2. , 3. , 4. , 5. , 6. , 7. fejezetek)

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

A fenntarthatóság egy olyan fejlődési pályára való
törekvés, amely mentén haladva nem éljük fel a következő generációk létezési módjának lehetőségeit,
tartalékait.
Ez egy olyan elvet jelent, amelynek új szempontként és

szemléletként kell megjelennie a hétköznapjainkban, így

A közigazgatásban a fenntarthatóságot a lakosság és a gazdaság magas minőségű kiszolgálására al-

kalmas intézmények és intézkedések jelenthetik, amelyek a környezeti fenntarthatóság elvei mentén
működnek. Egyre nagyobb hangsúly kerül a prevencióra, a tervezésre, a tudatos működésre.

A tudatos településhez kapcsolódó alapkategóriák

a települések működtetésében is.

Létkérdésről van szó, hogy feléljük-e tartalékainkat, vagy

képesek vagyunk-e olyan gazdasági rendszereket működtetni, amelyek biztosítják ellátásunkat és fenntartásunkat,

hogy a társadalom élhetősége azt az életminőséget és biz-

tonságot nyújtsa számunkra, amely miatt nem változtatjuk

meg lakóhelyünket, hogy a helyi közösségek megtartó ereje
segíthesse a közös jövőnk építését.

A fenntarthatóság, amellett, hogy nemzetközi és állami
érték, közös érdek is egyszerre.

A „Nemzeti Fenntartható Fejlődési Keretstratégia” az önkor-

mányzatok tekintetében az alábbiakat hangsúlyozza:

• szükség van szemléletformálásra a környezeti fenntarthatóság érdekében,

• fontos a humánerőforrás-képzés, innovációra ösztönzés,

• az önkormányzati döntéshozatal során figyelembe

Értékmegőrzés, értékteremtés

Jól működő modellek adaptációja / intézményesítése

Tervek konzekvens megvalósítása

Tudatos tervezés / céltudatosság /
stratégiai tervezés fontossága

Tudatos összefogás

Tudatos lobby tevékenység

Megfelelő szakmai kompetenciák / utódok kinevelése / jó településmenedzsment csapat
Reális helyzetkép és célmeghatározás / település alapos
feltérképezése / adottságok és lehetőségek alapos feltárása
Optimum helyzetek keresése (belső és külső erőforrások)

Közösség aktív bevonása
(lakosság, vállalkozások)
Környezettudatosság / tudatos
települési környezetfejlesztés

Okos város megoldások

Átlátható helyi szabályozás

Helyi élhetőségi feltételek biztosítása

Fenntarthatóság

Tudatos település marketing

Egymásra épülő fejlesztési tervek / tervek illeszkedése

Vállalkozói attitűd megjelenése az önkormányzatnál

Helyi munkahelyteremtés (elsősorban a fejlettebb régiók vonatkozásában)

Forrásokkal való tudatosabb gazdálkodás / tudatos forrástervezés

kell venni a fenntarthatóság elveit.

A fenntarthatóság három, egymással szoros összefüggésben lévő pillére a környezet, a gazdaság és

a társadalom. E három pillérre jellemző a közöttük

lévő szoros kapcsolat, illetve az is, hogy ha a fejlődé-

sük nincs egyensúlyban, az a másik két pillérre negatív hatással van, abban működési zavarokat okoz.

Az Útmutatóban a települések fenntarthatóságánál tárgyalt tématerületek
1. A környezeti fenntarthatóság önkormányzati
kihívásai
2. Helyi versenyképesség a fenntarthatóság
szolgálatában
3. Tudatos tervezés az IKIR segítségével

4. A helyi közszolgáltatások biztosításával
kapcsolatos kérdések
5. A humánkapacitás-hiány és
a humánkompetencia-hiány mérséklése
6. A szociális gazdaság mint lehetőség

