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Ahhoz, hogy a programot az 
önkormányzat által fölkért Bio-
Genezis Környezetvédelmi Kft. 
el tudja készíteni, nagyon sok 
információra van szüksége, 
amelyeket az önkormányzat 
saját erőből igyekszik megsze-
rezni. Ennek egyik eszköze a 
fórum, a másik a fiatalok köré-
ben az iskolákban történt kér-
dőíves felmérés, továbbá az 
internetes kérdőívek kitöltése.

A Local Agenda 21 címû prog-
ram három alapvető pillére a 
társadalmi, gazdasági és kör-
nyezeti adottságok felmérése, 

összehangolása és jövőbeli ter-
vezése. Ez utóbbihoz a jelenlegi 
helyzet felmérése megtörtént, 
így el lehetett kezdeni a prog-
ramkészítést, lehetett ötletelni 
és álmodozni, és azok alapján 
irányvonalat meghatározni a 
város számára. A hosszú távú 
irányvonalból határozhatók 
meg a közép- és rövid távú 
programok. A pályázatokhoz 
nélkülözhetetlen a program 
minden eleme, mert csak akkor 
tud a város eséllyel pályázni a 
rövid távú programok támoga-
tására. Ha a tervezet elkészül, 

az nem azt jelenti, hogy egyszer 
s mindenkorra be is fejeződött 
a kezelése. Ahogy változnak 
a körülmények, módosulnak 
az adottságok, a programot a 
későbbiekben hozzá kell igazí-
tani az akkori lehetőségekhez.

Az alpolgármester hangsú-
lyozta, hogy a fórum azért van, 
hogy az elkészült helyzetfelmé-
rést a megjelentekkel közösen 
pontosítsák. Kérte minden-
ki segítségét, hogy az elkép-
zeléseit, észrevételeit mondja 
el, hiszen az önkormányzat 
és a lakosság közösen alakít-

Lakossági fórum a fenntarthatósági  

fejlõdés programjáról
A fórumot Segesdi János nyitotta meg, ismertetve az önkormányzat saját maga 
által vállalt kötelezettségét hosszú távú program elkészítésére a város fenntartható 
fejlõdése érdekében. Ez a város polgárainak és vezetõinek is alapvetõ érdeke. Más 
ok is a program elkészítése mellett szól: azokhoz a beruházásokhoz, amelyekhez az 
önkormányzat pályázik a következõ idõben, a program elkészítése elengedhetetlen. 

rális élet fellendítése, az esély-
egyenlőségi jogok biztosítása, a 
közösségi közlekedés javítása, a 
gyermekek és fiatalok társadal-
mi beilleszkedésének segítése. 
Ezek a program fő elemei, ame-
lyeken belül sok-sok részprog-
ram található.

A környezettel foglalkozó 
részben a környezetismeret, a 
környezettudatosság fejleszté-
se, a település és az épített kör-
nyezet védelme, a tájsebek fel-
térképezése, helyreállítása a fő 
szempontok. A lakókörnyezet 
védelme fejezet tartalmazza az 
emissziócsökkentést, az aller-
gén anyagokkal kapcsolatos 
intézkedéseket. A város infra-
strukturális helyzetének a fej-
lesztésében nagy előrelépés lesz 
a csatornázás két éven belüli 
megvalósítása. Az energiahaté-
konyság javítása terén megte-
remthetők a megújuló energiák 
felhasználásának lehetőségei.

A bevezetőt követően Segesdi 
János kérte a jelenlévők észre-
vételeit az anyaggal kapcsolat-
ban, ismét kiemelve: az önkor-
mányzat nem tekinti lezártnak 
az anyagot. A hozzászólások 
érintették a program címét, az 
épített környezetet, az elterelő 
útvonalakat, azokra fekvőrend-
őröket kértek (nem lesznek a 
mentők, a buszok és a hókotrók 
miatt). Volt, aki az anyagban 
található tervek valószínûségét 
kérdőjelezte meg, egy másik 
hozzászóló a csatornázás és 
a csatornadíj-fizetés közöt-
ti összefüggést, a szippantást, 
valamint az adórendszer válto-
zását firtatta, ám szóba került 
a turizmus fejlesztésének lehe-
tősége is.

Az itt-ott szinte humoros 
felvetésekre Segesdi János fel-
készülten válaszolt, kiemelve: 
néhány kérdés egy lakossági 
fórum témája lehet, a fórumot 
a jövő építésének érdekében 
rendezte az önkormányzat. 
A csatornadíj-fizetési és szip-
pantási díjakról Simó Károly 
adott részletes tájékoztatást a 
jelenlévőknek.

A fórum végén Segesdi János 
válaszolt az Érdi Újság munka-
társának néhány kérdésére.

– Milyen témakörökban ala‑
kult ki határozott vélemény az 
önkormányzati szervezetekben?

– A bizottsági elnökökkel tár-
gyalva megállapodtunk, hogy a 
megújuló energiafajták közül 
nem támogatjuk a szélenergia 
felhasználását, inkább a földhő 
és a napenergia hasznosítása 
lehet megoldás. Az intézmé-
nyeink vezetői (elsősorban 
oktatási, szociális és egészség-
ügyi) kimondottan hangsúlyoz-
ták: a legfőbb probléma, hogy 
viszonylag kevés a munkahely, 
ebből adódóan kezd visszaesni 
az oktatási intézményeinkbe 
járó diákok száma. Az egész-
ségügyi intézményeink túlter-
heltek, nem véletlenül kell a 
rendelőintézetünket bővíteni. 
Mindenképpen első helyen 
kell szerepelnie terveinkben 
a munkahelyteremtésnek. 
A gazdasági válság elmúltával 
erre van lehetőség, a város inf-
rastrukturális adottságai jók.

– A fórumon voltak‑e olyan 
javaslatok, amelyek beépíthetők 
a további munkához?

– A fórumon elhangzottak 
nagyon jó javaslatok, észrevé-
telek, felhívták a figyelmet a 
mulasztásainkra. A hibáinkat ki 
fogjuk javítani.

– Ebben a témában mikor lesz 
ismét fórum?

– Jövőre folytatjuk tovább ezt 
a fajta meghallgatást.

– Milyen kérései vannak az 
önkormányzatnak a lakosság 
számára a Local Agenda 21‑gyel 
kapcsolatban?

– Megtörtént a projektmegbe-
szélés egy fordulója, az anyag 
módosított változata felkerül 
az önkormányzat honlapjára 
még decemberben, és tovább-
ra is köszönettel vesszük min-
denki javaslatát, észrevételét. 
A projektnek élőnek kell len-
nie, folyamatosan fejlődnie, vál-
toznia kell. A megjelenteknek 
ezúton is köszönöm a részvételt 
a fórumon. Mucsi Ferenc

Az ENSZ 1983-as határozata alapján kezdtek foglalkozni a tudósok bolygónk állapotával, 
jelentésüket 1987-ben adták ki Közös jövőnk címmel. Abban a gazdasági növekedés 
olyan új korszakát vázolták fel, amely a fenntartható fejlődés globális megvalósítására 
épít, megőrizve a természeti erőforrásokat. „A fenntartható fejlődés kielégíti a jelen 
szükségleteit anélkül, hogy veszélyeztetné a jövő nemzedékek esélyét arra, hogy ők is 
kielégíthessék szükségleteiket” – határozták meg a fogalom lényegét, amely bevonult 
a nemzetközi konferenciák, szervezetek dokumentumaiba és a nemzeti kormányok 
cselekvési programjaiba. A történet folytatódott: az ENSZ 1992-es riói, Környezet és 
fejlődés című konferenciáján elfogadott Local Agenda (helyi elintézni való dolgoknak 
fordítható) 21 program értékelése alapján fogalmazódott meg a fenntartható fejlődés 
helyi programja. A modell célja, hogy elveket fogalmazzon meg a helyi önkormány-
zatok, valamint a lakosok, közösségek számára a fenntarthatóság tennivalóinak, helyi 
programjainak kidolgozása és megvalósítása érdekében. A dolog azért is fontos, mert 
az európai uniós pályázatok készítésekor javasolt eljárás a környezeti fenntarthatóságra 
történő hivatkozás, amely előnyt jelent az elbírálás során. Az érdi önkormányzat úgy 
döntött, hogy 2010. december 31-éig elkészíti a Local Agenda 21 elnevezésű stratégiai 
dokumentumot. Az elkészült tervezet megtalálható volt az önkormányzat honlapján, az 
ott elérhető kérdőív kitöltésével a polgárok hozzájárulhattak ahhoz, hogy a város jövőjét 
alakító döntések során minél több vélemény, szempont beépüljön a dokumentumba. 
A tervezet megvitatására december 9-én a Polgárok Házában lakossági fórumot tartott 
az önkormányzat Segesdi János alpolgármester és a Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. 
projektvezetője, Barta Zoltán környezetmérnök vezetésével.

Segesdi János alpolgármester és a Bio-Genezis Környezetvédelmi Kft. projektvezetõje, Barta Zoltán környezetmér-
nök tájékoztatta a megjelenteket
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ja környezetét, „gyermekeink-
nek, unokáinknak a jövőt”. 
Hozzátette: „ha jól kezdjük el a 
program felvázolását, nem for-
dulhat elő, hogy tönkretegyük 
a várost, a környezetünket és 
magunkat, nem utolsósorban 
utódaink jövőjét”.

Barta Zoltán nagy vonalak-
ban ismertette az eddigi munka 
eredményeit, az elképzelé-
seket, felvázolta, hogy mihez 
kéri a megjelentek segítségét. 
Megköszönte a részvételt, és 
reményét fejezte ki, hogy sok-
sok ötletet, javaslatot kap a 
fenntarthatósági terv fejleszté-
sére. Röviden bemutatta a Bio-
Genezis céget, amely egyebek 
mellett a Local Agenda fenntart-
hatósági tervek készítésével is 
foglalkozik. A programról szól-
va elmondta, hogy az első rész 
helyzetelemzés Érd környe-
zetvédelmi, társadalmi és gaz-
dasági jelenére vonatkozóan. 
A következő rész a helyzetér-
tékelés kérdőívek (iskolások és 
helyi lakosok válaszai) alapján. 
A felnőtt lakosság válaszai sze-
rint a közbiztonság, a közössé-
gi közlekedés, az utak, parkok, 
járdák javítása és fejlesztése a 
legfontosabb. A fiatalok a szó-
rakozási és sportolási lehető-
ségek bővítését szorgalmazták 
elsősorban.

A program következő része 
a város lehetőségeit, erőssé-
geit, gyengeségeit mutatja be. 
A helyzetértékelés és az analízis 
alapján alakított ki a társaság 
stratégiát, amivel elérhető, hogy 
a város állapota a jövőben és 
még az unokáink korában is 
fenntartható legyen. A stratégia 
megvalósításához hosszú távú 
célokat, rövid távú részcélokat, 
illetve rövid távú konkrét pro-
jekteket dolgozott ki a társaság. 
Az önkormányzat és több kép-
viselő-testületi bizottság segítsé-
gével sok-sok projekt, rengeteg 
ötlet került szóba, egyeztetve az 
intézmények vezetőivel.

A projekt irányainak bemu-
tatása következett igen nagy 
vonalakban, hiszen maga a terv 
145 oldalt tesz ki. Barta Zoltán a 
fő célokra tért ki röviden, ame-
lyek biztosíthatják, hogy Érd a 
fenntartható fejlődés irányába 
haladjon, majd három területre 
kért javaslatokat.

Az első terület a társadalmi 
szemléletformálás, az intézmé-
nyek mûködése hatékonyságá-
nak növelése, az egészségügyi 
ellátás fejlesztése, a szociális 
helyzet javítása, az oktatás és 
képzés, a közbiztonság fej-
lesztése, a jelenlegi fejlesztési 
program továbbvitele, a kultu-

helyi társadalom
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