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Fenntartható közösségek konferencia
  

Dr. Vermes László, egyesületünk tiszteletbeli elnöke, meghívásra részt vett a "Fenntartható
közösségek - Az élhetőbb városokért, falvakért" konferencián.

      

Fenntarthatóság

Teljes egyetértés volt a konferencián abban, hogy a települések fejlesztésében a
fenntarthatóság akkor garantálható, ha egyidejűleg érvényesíteni tudják a következő három
kritériumot, nevezetesen
a) ha erős közösséget tudnak létre hozni, amely magas fokon képes gyakorolni a lakossági
szolidaritást és lehetőséget nyújt a civilek minél nagyobb fokú aktivitására,
b) ha érvényesül a vállalatok/vállalkozások bekapcsolódása és gondoskodása a fejlesztések
megvalósításában és fenntartásában,
c) ha az önkormányzatok jó kormányzást valósítanak meg és partneri kapcsolatokat építenek ki
a lakossággal.

Értékközpontúság

A települések életében az egyik legfontosabb követendő cél és szemlélet az értékközpontúság,
amelynek ki kell terjednie mindenfajta érték felderítésére és védelmére, mert ez adhat értelmet
és célt az emberek jövőbeli tevékenységének. Ugyanilyen fontos a település fejlesztésébe
bevonható helyi erőforrások feltárása és felhasználása is. Egyetértés volt abban is, hogy az
élhető város ugyanakkor zöld város, vagyis nagy súlyt fektet a természeti értékek védelmére és
felhasználására a város, vagy a falu fejlesztésében. A települések vezetőinek minden erővel
arra kell törekedniük, hogy növeljék a lakosság körében a ?bizalmi indexet?, és jó partneri
viszonyt alakítsanak ki az ott működő civil szervezetekkel. Az indokolatlan és a pazarlással járó
?presztizs-beruházásokkal? szemben az önkormányzatoknak olyan funkciókat kell vállalniuk,
amelyek a lakosság érdekeit, jólétét, biztonságát és komfort érzését szolgálják. Mindezek
megvalósítása csak körültekintő, a szakmai szempontokat előtérbe helyező és az érintettek
bevonásával történő tervezéssel alapozható meg, ezért nagy szerepe van a közös,
összehangolt tervezésnek, amelyben véleményüket kifejthetik mind az önkormányzati
képviselők, mind a vállalkozások és a civil szervezetek részéről delegáltak.

Ugyanazok a céljaink

Budapest, mint egyetlen igazi nagyvárosunk problémáival külön kell foglalkozni, de a
fővárosnak is szüksége van az agglomerációban lévő kistelepülésekkel kialakítandó jobb
kapcsolatokra, több szempontból is:  a közlekedés, az ellátás, a környezetvédelem és az
idegenforgalom terén egyaránt igényli a fejlesztési tervek egyeztetését és közös
megvalósítását. Ennek érdekében keresni kell azokat a lehetőségeket, amelyek révén
sikerülhet  megtalálni a mindenki számára kedvező és elfogadható megoldásokat, ugyanakkor
elkerülni az értékek rombolásával, veszélyeztetésével együtt járó, csak az ilyen létesítményeket
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erőltetők érdekeit szolgáló beavatkozásokat.

  

Bővebb cikk a Budakörnyéki Iránytűben
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http://www.budakesziiranytu.hu/index.php?cikk=5637

